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یقلاخ یلع  / نامسآ 167ناطلس 
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يرمق يرجه  لاس 1426  187زاغآ 

187هراشا
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هدازربکا ریما  / رگید 189یشیامزآ 

البرک نیمزرس  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  ابا  ناوراک  190دورو 

190هراشا

يداب تهزن  / تسا تخس  ندوب  190البرک 

هدازربکا ریما  / راذگب ورف  191ماگ 

يداب تهزن  / دیریگ ربرد  ارم  اهریشمش  193يا 

هتسیاش تداعس  یلع  / رون دیشروخ  194دیشروخ 

یمیقم بیبح  / نوخ زا  195یطخ 

كاپ ياوه  197زور 

197هراشا

ییازریم دیعسدمحم  «/ شیاین شیور و  ياوه  »197

يوسوم رغصا  یلع  دیس   / مّسبت زا  رپ  198ییاوه 

يداب تهزن   .../ دشاب 198مدای 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / 201یتشآ

درف یعیدب  همطاف  / هزات 202ياوه 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ناوراک  يارب  تارف  رهن  زا  هدافتسا  203تیعونمم 

203هراشا

هدازربکا ریما  / ندیسر باهتلا  203رد 

يردیح همطاف   / قشع ناحتما  204بش 

مهار رد  مشچ  نم  ار  205وت 

ییاضر هدیمح  / مرظتنم 205زونه 

مادقا ینارماک  مرکا   / میاوت ياهدنخبل  صیرح  207الوم 

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / هدرم رهش  وت ، یب  209رهش 
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یمیقم بیبح   / مهاوخ یم  راظتنا  مرت  مشچ  ود  زا  212نم 

نایرقاب دیمح  / یسپاولد ياه  213هظحل 

یمرخ هفطاع  مدیراب / وت  دای  215هب 

نایرقاب دیمح  / راظتنا 216نایاپ 

یمیقم بیبح  / شوپدیفس 216راوس 

نادامار نیرسن  /؟ ییآ یم  هدیپس  نیمادک  217اب 

درف یعیدب  همطاف  / ما یگشیمه  ياه  هلان  220زا 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / تهاگن نوویا  221ریز 

نادامار نیرسن  / لد 222تولخ 

زکرم 226هرابرد 
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هرامش 69 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 69

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

هراشا
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2 ص :
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ینامسآ ياه  همزمز 

ییاضر هدیمح  «/ ریگب ار  متسد  »

اور تجاح  وت  لضف  يا  ادخ  يا 

اور دوبن  سک  چیه  دای  وت  اب 

شیپ يدیشخب ز  هک  شناد  يا  هرطق 

شیوخ ياهایرد  هب  نادرگ  لصتم 

؟ دوشگ دهاوخ  ار  هتسب  همین  هچیرد  مادک  میادص  اراگدرورپ !

؟ میوج یم  هار  لالز  یبآ  مادک  هب 

ياه قفا  دنواک  یم  هدوهیب  میاه  مشچ  هک  هاگ  نآ  دیآ ، یم  دنب  هنیس  رد  مسفن  یگْرمزور ، یگّرمزور و  رابغ  رد  هتسش  ور  تسد و 
.ار ینتفاین  تسد 

؟ منک ناهنپ  اه  توکس  اه و  گنس  يالبال  شوماخ ، هناریو  مادک  رد  ار  میادص 

...تسا يراج  هک  تا  ینابرهم  و 

.دنک یم  مدوخ  یب  دیشروخ ، دخرچ ، یم  نامسآ  رد  مرس  اپ ، ناتشگنا  يور  متسیا  یم 

.دشوج یم  هک  تسوت  فطل  وس  همه  تسا ، يراج  هک  تسوت  تایآ  وس ، همه 

؟ ایآ دهد  یم  تاجن  بش  همه  نیا  زا  ارم  تا ، ینابرهم  يانشور  تس ، یکیرات  زا  روبع  ياوه  میاوه 

3 ص :
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! مناهد رد  تاملک  دنخرچ  یم  هدوهیب  هچ 

.میاه گر  رد  تسا  يراج  تراشرس  فطل 

.ناسرب ندیسر  قلطم  هب  ارم  رون ، يوس  هب  ور  مخرچ  یم 

رد ار  مروبع  ياـهاپ  هک  بـالات  همه  نیا  زا  ریگب و  ار  متـسد  .مرـصاق  تاـملک  رد  یجنگ  یمن  هک  اـه  هژاو  زا  رت  گرزب  يا  ایادـخ !
.ناهرب دنا ، هدیکم  دوخ 

.دننک یم  میادص  حبص  هب  ور  ياه  هداج  ریگب ؛ ار  متسد 

.دنا یشوماخ  هب  ور  دننز و  یم  وسوس  مقمر  یب  نامشچ  ریگب ؛ ار  متسد 

.ما هدروخ  كاخ  هظفاح  زا  دروخ  یم  طخ  بش  دنشوج و  یم  باتهم  ياه  همشچ 

زا هتخوس ، ياه  هنارت  زا  نک ، میادج  شیوشت  همه  نیا  زا  شیوخ ، زا  نک  میادص  انابرهم !

.نک میاهر  هتخود  بش  هب  ياه  هاگن 

.كالفا هب  مناسرب  كاخ ؛ زا  نک  میاهر 

.نشور ياه  هداج  هب  مناسرب  نم ؛»  » یگدوهیب زا  نت ، نادنز  زا  ما  هتسخ  ایادخ !

.روعش روش و  زا  زیربل  تاظحل  رب  مزوب  راورابغ ، هک  رون  زا  دنک  مراشرس  تفطل  رگا  ار ، ندیسر  وت  هب  ياهریسم  منک  یم  یط 

راک ماجنارس  نک  نانچ  ایادخ  »

« راگتسر ام  یشاب و  دونشخ  وت 

اهزور رارکت  رد  دهد  یم  روبع  يوب  مسفن  قشع ، زوس  زا  نک  زیربل  ار  میادص  نامـسآ ؛ یبآ  ياه  هچقاط  رب  مزیوایب  ار  میادص  دـیاب 
.يدامتم ياه  بش  و 

روعش قلطم  رد  رون ؛ رد  موش  لح  راذگب  اهلاراب !

نامـسآ هب  دیاب  شیوخ ؛ رد  ار  مناکرا  درـشف  یم  هدرـشف  كاخ  نیا  .ار  زاورپ  دنز  یم  دایرف  مرکیپ  دـنب  دـنب  هتخای ، هتخای  هرذ ، هرذ 
.مسرب

ياه هراوید  نازیرب  ورف  .دیـشروخ  اـب  ارم  نک  یکی  کـیرات ، ياـه  هار  هروک  زا  منارذـگب  ریگب ، ار  متـسد  يراـج ! تا  یناـبرهم  يا 
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؛ ما یهاوخدوخ  نونج و  رسارس  نت  ياه  هبارخ  رد  ار  نایصع 

میحر ای  نمحر  ای  .میاپ  هب  هتسب  ياهریجنز  زا  نک  میاهر 

4 ص :
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يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تسوت دنسپ  هچ  ره 

.يدنسپ ار  مشیاین  هک  میوگب  هچ  لکشم ، وت  فصو  يا  ایادخ ،

! نادنموزرآ يوزرآ  تیاهن  يا  ناراودیما ! ماجرف  يا  ایادخ 

تیاغ نارگشیاتس و  همهاو  تیاهن  وت  يراذگ ، یمن  شاداپ  یب  ار  نینموم  شیاتس  هک  یسک  يا 

! یناراگزیهرپ میب 

رب هدرک و  یهاتوک  تشیاتـس  رد  ات  هدش  ببـس  ناطیـش  ياه  هسوسو  طسوت  هک  یناهانگ  تسا _  نم  تعاضب  اهنت  نیا  کنیا  یهلا 
! ملابب شیوخ  یهابت  رورغ و 

هدیسر ییانشور  هب  ور  شهاگن  هک  نیمه  دزادرپ ؛ یم  تناسحا  راکنا  هب  هدوبن و  تترضح  تردق  زا  هاگآ  هک  یسک  هنالهاج  رورغ 
.درب یم  یپ  هدرک  شیوخ »  » قح رد  هک  يرایـسب  ياه  متـس  هب  دیآ و  یم  دوخ  هب  دـنور ، یم  رانک  شیور  شیپ  زا  یگریت  ياهربا  و 

.دوارت یم  شا  هرهچ  زا  يراسمرش  سح  هتسب و  تدیما  هب  لد  هاگ ، نآ 

! سب دیاتس و  یم  ار  وت  اهنت  دنک و  یم  زاب  شلد  يانکیرات  رب  نیقی  زا  يا  هرجنپ  قوش ، نانیمطا و 

رتارف و توفع  وفع و  زا  رتالاب  تتواخس  هک  تسین  وت  تبوقع  زا  يا  هوکش  چیه  ایادخ ،

(1) .تسا هانگ »  » يارب نامگ ، ره  زا  رتزیگنا  تفگش 

.ما هتشگ  تعیطم  هداهن و  وت  نامرف  هب  رس  کنیا  ایادخ 

.مکل بجتسأ  ینوعدأ  هدعو  نک _ ! افو  يا  هداد  هک  يا  هدعو  هب  نونکا 

ناتسآ رد  شخبب و  ارم  شا ! ینامسآ  نادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  دوخ ، نیتسار  روآ  مایپ  رب  تسرف  دورد  ایادخ 
.ریذپب تششخب 

.نک ما  يرای  كان ، تشهد  ياه  هاگ  شزغل  رد  ریگب و  ار  متسد  ایادخ 

نید نییآ و  هب  ار  مگرم  و  هبوـت ؛»  » زا دـنم  هرهب  ار  ملاـمعا  رارقرب ، تا  یگدـنب  رد  ار  متمه  راوتـسا ، اـه  تداـبع  رد  ار  متین  ایادـخ ،
! هد رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تربمایپ 

5 ص :
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(1)! نک شیوخ  تبحم  زا  هدنکآ  ار  ملد  باجتسم و  ار  میاهاعد  لوبق ، ار  میاه  هبوت  یهلا ،

يدابآ دوواد  هموصعم  / نیمحارلا محرا  ای 

شزاغآ هک  يزور  زا  وت  هب  مرب  یم  هانپ  و  یبایماک ؛ ار  شنایاپ  يراگتسر و  ار  شا  هنایم  حالـص و  ار  مزور  زاغآ  نادرگب  ایادخ ! راب 
(2)« .دشاب یکاندرد  شنایاپ  یبات و  یب  شا  هنایم  نویش و 

.تسا هدناشن  يدرز  هب  نازخ ، ار  ما  هشیدنا  تخرد  دزیر و  یم  بادرم  هب  میاه  هظحل  دوز  اراگدرورپ !

.دشاب وت  ریغ  هب  ندیسر  يارب  ما  یبات  یب  يریگزاب و  نم  زا  ار  تتمحر  هاگن  هک  يزور  زا  مسرت  یم 

، وت ینابرهم  نامسآ  رد  مهاوخ  یم  دولآ ، نوخ  تسا و  هتسکش  میاه  لاب  دنچ  ره  ایادخ !

.منک هبرجت  تفطل  یبآ  ياه  هچوک  رد  ار  زاورپ  مشاب و  اهربا  نیرتدیپس  شودمه 

.میوج یم  وت  رد  ار  تملظ  همه  نیا  دنب  زا  يراگتسر  ییاهر و  موش و  یم  زاغآ  وت  اب  نم 

.نادرگ ناراب  دیشروخ  ار  منایاپ  ییانشور و  ار  میادتبا  ادوبعم !

«. رون یلع  ٌرون  ای  ، » نک لدبم  زیگناروش  لالز و  يزور  هب  ار  مبات  یب  کیرات و  نورد  شخب و  شمارآ  ار  ما  يرارق  یب 

محر نم  هب  ات  منکن  يراز  وت  هب  رگا  ادوبعم  دـنک ؟ متباـجا  شمناوخب و  هک  تسیک  سپ  ینک ، متباـجا  اـت  مناوخن  ار  وت  رگا  ادوبعم  »
مهاوخ یم  وت  زا  يداد ، شتاجن  یتفاکش و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  ار  ایرد  هچنانچ  ادوبعم  .دنک  ممحر  هک  نآ  ات  مراز  هک  هب  ینک ،

لضف و هب  تّدم ، اب  هن  ینکاطع  نم  هب  يروف  شیاشگ  مراتفرگ و  هچ  نآ  زا  یهد  تاجن  ارم  شلآ و  دمحم و  رب  یتسرف  تمحر  هک 
(3)« نیمحارلا محرا  يا  تدوخ  تمحر 

6 ص :

ص 170. ياعد 31 ، يداهلا ، تاراشتنا  هیداجس ، هفیحص  - . 1
.هبنشود زور  ياعد  - . 2

.نانجلا حیتافم  هباجالا ، عیرس  ياعد  - . 3
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.دولآ هم  مگنتلد و  هتسخ ، مریگلد و  ایادخ !

وگب میاشگب ؟ تسد  مادک  اب  وت ، ینابرهم  تمحر و  تشگنارـس  اب  زج  ار  راتفرگ  حور  نیا  ياه  هرگ  وگب  نماب  یندـنام ! گرزب  يا 
وجتسج نامسآ  مادک  نامشچ  رد  ار  زاورپ  سفق ، ریسا  هدنرپ  نیا 

؟ وت ياناوت  تبحم و  نامسآ  زج  دنک ،

دنک دایرف  ار  یـسک  هچ  دروآ ، يور  نمأم  مادک  هب  وت  ناتـسد  نما  هاگهانپ  زا  ریغ  دولآ ، مهو  نابایب  نیا  رد  ناوتان  هدـنب  نیا  ایادـخ 
؟ دنامن خساپ  یب  هک 

.رارق یب  تسا و  مطالتم  دشاب ، هدنام  ایرد  نیگمهس  جاوما  ریسا  هک  یتشک  نآ  دننامه  مناج  ریگتسد ! رگشیاشگ  يا 

.ریذپب ار  میاه  يراز  ریگب و  ار  متسد  هد ، تاجن  یبات  یب  بارطضا و  همه  نیا  دنب  زا  ارم  نادواج ! شخب  تاجن  يا 

.دوب یهاوخ  ما  هتسکش  ياه  لاب  روای  يراگتسر ، نشور  ياه  هلق  ات  هک  مراد  نامیا  مهاوخ و  یم  وت  زا  مناوخ و  یم  ار  وت  ایادخ !

يرهاط دومحم  دیس  / وت تیاضر  ریسم  رد 

قیقد ياه  نخس  ار  ام  هد  دای 

قیفر يا  نآ  دروآ  محر  ار  وت  هک 

! اراگدرورپ

! امرف اطع  زین  ار  نتساوخ  هچ  نتساوخ و  هنوگچ  تمعن  يدومرف ، ما  ینازراار  تاجانم  تبهوم 

! ایادخ

اب سپ  گرزب ؛  ییاهوزرآ  ياراد  يا ، هدیمد  نم  رد  هک  یحور  ددم  هب  اما  کچوک ؛ دودـحم و  مسج ، ثیح  زا  ما و  یکاخ  یناسنا 
نآ ره  هب  ارم  «، » يانُم ینْغَِّلب  َو   » مهاوخ یم  وت  زا  مالسلا ، هیلع  یلع  الوم  نابز 

7 ص :
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!« ناسرب مراد  وزرآ  هچ 

رارق تلادع  فاصنا و  يور  زا  نانمشد ، هب  تبسن  افـص و  تفوطع و  رهم و  يور  زا  ناتـسود ، هب  تبـسن  ارم  رادرک  راتفگ و  رادنپ و 
! هد

! ایادخ

یبویعلاراتس  » زا يا  هعرج  زین  ارم  مشخبب و  ار  وا  وت  نوچ  دومن ، يدب  مّقح  رد  هک  نآ  ات  ار  ششخب  شهد و  هویـش  هد  دای  زین  نم  هب 
.مناشوپب ار  اه  بیع  ياه و  یتشز  وت ، نوچ  ات  ناشچب  تا »

تاجن هار  تسیچ  هک  متفگ  هدکیم  ریپ  هب  »

« ندیشوپ بیع  تفگ  یم و  ماج  تساوخب 

! اراگدرورپ

! هد يا  هرهب  زین  ارم  ماک  توالح ، نآ  زا  تسا ؛ هدوب  وت  تخانش  نافرع و  يدیناشچ ، تّصاخ  ناگدنب  ماک  رد  هک  یتذل  نیرتالاب 

! ایادخ

؟ مینک هچ  ام  درادن و  تشادن و  شزاس  رس  نایمدآ ، اب  يا  هظحل  هک  يدومرف  دای  هدروخ ، مسق  ینمشد  زا  دوخ  ینامسآ  باتک  رد 

ادخ يا  تس  هناد  ماد و  نارازه  دص  »

« اون یب  صیرح و  یناغرم  وچ  ام 

، یشاب ام  اب  وت  رگا  تسوت و  هب  ام  دیما  اهنت  میتفین ؟ ماد  رد  سوه  يوه و  صرح  هب  هنوگچ 

: تسین یهودنا 

مدق رد  دشاب  ماد  نارازه  رگ  »

« مغ چیه  دشابن  ییام  اب  وت  نوچ 

! هد تاجن  ماد ، رد  ندمآ  راتفرگ  زا  ار  اونیب  صیرح و  ناغرم  نیا 

! اراگدرورپ

.میهاوخن دوخ  يارب  اهنت  تسا ، تمعن  هچ  ره  تسا و  یبوخ  هچ  ره  ینامداش و  تذل و  تداعس و  یتخبشوخ و  هک  هد  قیفوت 
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! ایادخ

تانئاک اب  گنهامه  زین  ارم  دنناسر ؛ یم  ماجنا  هب  تسا  ناش  هفیظو  هچ  نآ  یتسه ، ملاع  تارذ  مامت 

8 ص :
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! امرف تیانع  هفیظو  ماجنا  قیفوت  هد و  رارق 

! اراگدرورپ

راک ماجرف  هک  روآ  مشیپ  یهر 

راگتسر ام  یشاب و  دونشخ  وت 

یناهبزور یلعدمحم  / ینابرهم لحاس  رد 

(1)

.زاغآ ره  ماجنا  ماجنا و  ره  زاغآ  يا  ار  وت  شیاتس 

« وت « » ینارت نل   » بارش زج  یمیلک  چیه  هدنام و  وت  لامج  رادید  هار  رد  یسوم  رازه  نامشچ 

دنا هدنام  وت  ییابیز  دیشروخ  زا  هبذج  کی  ياشامت  رد  يراوتسا ، همه  نآ  اب  اه  هوک  .تسدرکن  شون 

.دننازرل وت  یلجت  کی  لایخ  زا  زونه  اه  جوم  و 

اه و هژاو  هدـهع  زا  وت  فصو  زجاع  وت  فصو  زا  يا  هدـننیب  ره  هشیدـنا  تسا و  رـصاق  وت  رادـید  زا  یتریـصب  بحاـص  ره  ناگدـید 
: تسین وت  زا  نتفگ  ناوت  لاعتم ، بر  يا  وت  زج  ار  یسک  تسا و  جراخ  اه  هلمج 

9 ص :

.یهلا يانث  دمح و  هیداجس ، هفیحص  لوا  ياعد  دازآ  همجرت  - . 1
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تس نوریب  فصو  فسوی ز  تروص  لامج  »

« ماو هب  هاوخ  ماو  هب  قشاع  هدید  رازه 

لاثم یب  لامج  رگـشیامن  یتخاـس  يا  هنییآ  ار  نآ  ینامـسآ و  ياـبیز  ياـه  سیدـنت  زارپ  رون ، زا  رپ  هتـشرف ، زا  رپ  يدـیرفآ  یناـهج 
هنومن وگلا و  تدوخ  دوجو  زج  ار  وت  هک  نآ  یب  يدیشارت ، شیوخ  ییابیز  زا  همسجم  رازه  يدز و  ملق  ار  نامـسآ  تفه  شیوخ و 

.دشاب يا 

هاگرد رب  ار  قیالخ  تقـشع  يدوواد  همغن  اب  يدـنکفا و  ناگدـیرفآ  رب  ار  تبحم  هیاس  شیوخ  لازیال  تیـشم  زا  راشرـس و  فطل  زا 
یهار وت  هدارا  تیشم و  هب  زج  ار  یسک  .يدومن  توعد  شیوخ 

یتساوخن ار  هک  ره  نتساوخ و  ار  وت  ریغ  دناوتن  یتساوخ ، وت  ار  هک  ره  .تسین  تا  ینابرهم  لحاس  هب 

ندیسر وت  هب  دناوت  یک 

دنهد ششوک  هب  هن  شلاصو  هچ  رگ  »

« شوکب یناوتب  لد  يا  ردق  ره 

.اتمه یب  ياتکی  يا  دننام و  یب  لاثم  یب  يا  تسار  وت  شیاتس 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / اه هناورپ  دلوت  هظحل 

10 ص :
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.تساه هنارت  دلوت  هظحل  نتفگ ، وت  اب 

.تساه ینابرهم  ّرثکت  هظحل  ندوب ، وت  اب 

.تسا هتخوسلد  ناقشاع  ياه  لد  شمارآ  تاظحل  نتفگ ، وت  اب 

.دروآ یم  مدای  هب  ار  وت  ناراب ،

مزب نآ ، رد  دراد و  هگن  ظوفحم  مّنهج  كانزوس  ياه  هرارش  زا  ارم  دشاب و  یتشهب  يابوط  ياه  هخاش  زا  هک  مهاوخ  ینابیاس  یهلا ،
.دشاب ایهم  روضح 

منماد يور  ار  یتشهب  يوبـشوخ  ياه  لگ  مرتسگب و  نآ  رد  ار  لد  هداجـس  هک  مهاوخ  یم  قشع  ناراـب و  رولب و  سنج  زا  یناـبیاس 
.مزیرب

.منزب دایرف  ار  مدوخ  ات  ما  هداتسیا  یهلا !

.منزب دایرف  ار  مدوخ  هانگ  ياه  تسد  ات  ما  هداتسیا 

.تسا نم  هنادواج  زاین  وت  اب  نتفگ  نخس  .منزب  دایرف  ار  ما  یگداتفا  ات  ما  هداتسیا 

تدوخ ماعنا  زا  راشرـس  ناتخرد  زا  مربب و  الاب  ات  هد ، تمرح  ردق  نآ  ار  میاه  تسد  ناسرب و  مدوخ  رد  هدشمگ  تشهب  هب  ارم  یهلا !
.منیچب

.دنک دوخ  قشاع  هشیمه  ار  ناسنا  دوش و  زیربل  یتشهب  ماعنا  معط  زا  یمدآ ، خلت  قاذم  هک  تسا  ییاراوگ  قافتا  هچ  یتسار !

.مشابن تمایق  زور  نایاوسر  زا  هک  تسا  نیا  مرحس  بش و  ره  ياعد  اراگدرورپ !

!؟ منک دنلبرس  میرگن و  ار  ما  يراسمرش  اه ، یبوخ  مامت  روضح  رد  هک  دوش  یم  هنوگچ 

یم .دنک  غیرد  نم  هدـنورپ  زا  ار  دوخ  شـشخب  ياه  تسد  دـنوادخ ، دوش و  راکـشآ  ملامعا  ّدـتمم  یهایـس  هک  يزور  زا  مسرت  یم 
زا نم  دریگب و  نم  زا  ار  شیاهدنخبل  ادخ ، هک  یتاظحل  زا  مسرت 

.مشاب ناگدنمرش 

ياه لگ  دوش و  وت  رون  زا  مرگ  تسا ، نم  رد  يزییاپ  درس  رواب  هچ  نآ  ره  ات  ار ، نابات  رون  نآ  مدرس  دوجو  رب  ناباتب  راونالارون ! يا 
.دنریگب هزات  یناج  نم  رد  روضح  يابیز 
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مرگنب و زاب  ینامـشچ  اب  هرابود و  ار  ناهج  وت ، روضح  ياه  هنزور  زا  ات  نک  دوخ  تینارون  مرحم  ارم  نم و  رب  ار  تدوخ  رون  ناـباتب 
تـسد هدوشگ  ياه  هرجنپ  زا  مدوجو ، ياه  کچیپ  دـنریگب و  ناج  منت  رد  لاصو  ياه  لگ  ات  مزیرب  ون  یـشرگن  مرواب ، نادـلگ  رد 

.دنور الاب  تیاه 

وت ات  هد  ینتسسگان  يدنویپ  تهاگرد  نابرقم  ياه  تسد  اب  ار  میاه  تسد  نک و  باریس  قشع  زا  ار  تیاه  ینابرهم  هنشت  نیا  یهلا !
.متسرپب مسانشب و  تسوت ، تساوخ  هک  هنوگ  نآ  ار 

: هک منک  زان  نامسآ  هب  مهد و  رارق  میاه  ییاهنت  هناهب  ار  بش  ياه  هنماد  مهاوخ  یم 

«. دوب میاج  نیرب  سودرف  مدوب و  کلم  نم  »

نادامار نیرسن   / هدز نافوت  یتشک 

تسا تاقولخم  مد  هب  مد  حیبست  يراج و  یتسه  تارذ  مامت  رد  وت  دای  ادنوادخ !

نم هک  يدمآ  نورب  هولج  رازه  دص  اب 

اروت منک  اشامت  هدید  رازه  دص  اب 

.اعد زبس  ياه  لاب  اب  روآرد ، زاورپ  هب  تتفرعم  یبآ  نامسآ  رد  ارم  ادنوادخ !

! تهاگن شرع  هنارک  یب  رد  نارتسگب  ارم 

! هد ياج  ملد  هچقودنص  رد  ار  ملاع  قیاقح  ياشگب و  تکالفا  هرتسگ  تمس  هب  ار  ملد  هرجنپ 

رد يدوز  هب  وت ، تمحر  جاوما  دشابن  رگا  هک  تسا ؛ هتـسشن  لگ  هب  اه  یگّرمزور  قالتاب  رد  هک  ار  هدز  نافوت  یتشک  نیا  نکم  اهر 
.تفر مهاوخورف  یتسین  هطرو  هب  ایند ، هناخ  کیرات 

؟ دیادزب ما  یناشیپ  زا  تلفغ  رابغ  درگ و  هک  تتیانع  ناتسد  تساجک  ادنوادخ ،

! ناگداتفا هدنهد  يرای  نامیا و  نما  لحاس  يا 

! راذگماو مدوخ  هب  ارم  يا  هظحل  نکم و  میاهر  تسا ، هتفر  تسد  زا  متقاط  هک  ارم  بایرد 

! زاجعا بحاص  يا  تسا ، زارد  تیوس  هب  هرامه  زادگ ، زوس و  هداجس  رب  مزاین  ناتسد 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / شیاین ياه  هنابش 

یسونایقا رد  اه  یهام  کلوپ  لثم  ناشکهک ، يوسیگ  دور و  یم  هام  تفر ، دیشروخ  ... 
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.دشخرد یم  نارک  یب 

! دیاشگ یم  شمارآ  ناوسیگ  زا  هرگ  قشع  دوش و  یم  ربارب  دنچ  توکس ،»  » ییابیز

! يا هدیچ  یّلجت  هنییآ  رد  ار  اه  هظحل  هناقشاع ، نینچ  هک  ار  وت  ساپس 

نامروبع هار  ارف  رادـب و  رود  اه  یکیرات  زا  ار  نامهاگن  قفا  هشیمه  هک  مهد  یم  دـنگوس  یبآ  ياـه  هظحل  شمارآ  هب  ار  وت  ایادـخ ،
! راکب دیشروخ 

یم اه  ناشکهک  تمـس  هب  ار  ام  تداـی ، تسا و  هتفرگ  ارف  ار  ناـملد  ياـیاوز  ماـمت  هک  میناوخ  یم  یقارـشا  اـب  ار  وت  بشما  ایادـخ ،
دزیمآ یم  مه  رد  تاولص ،»  » رطع اب  نایسدق ، بارحم  رطع  هک  اج  نآ  دناشک ؛

.دهد یم  تراشب  بش ، نادهاز  نافراع و  يارب  ار  تشهب  و 

.یهاگآ نامریمض  هاگناهن  هب  وت  میناوتان ، تسدقم  تاذ  كرد  زا  ام  رگا  ایادخ ،

! هد رارق  دوخ  تیشم  راصح  دوخ و  ناما  رد  ار  نامباوخ  یتح  ایادخ ،

! ریگماو ام  رس  زا  ار  تناما  نما و  هیاس  راذگماو و  تدوخ  ریغ  هب  لاح ، چیه  رد  ار  ام  ایادخ ،

! دریگب دوخ  هب  دیما  گنر  هک  يارایب  ییاهوزرآ  اب  ار  ام  شمارآ  ایادخ ،

، اه لد  رد  دیما  عولط  اب  مه  ار  نامیادرف  تشذگ ، یبوخ  ریخ و  هب  هلالج » لج   » تترـضح تایانع  هجوت و  اب  نامزورما  رگا  ایادـخ ،
! هد رارق  ریخ  رسارس 

كرابم ماـن  زا  رّطعم  ار  اـم  ياـه  لد  یناـحور ، تاـعاس  نیا  رد  شنادـناخ و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رب  تسرف  دورد  ایادـخ 
! امرف ناگدنیآ ، دوعوم  نامز و  ماما  جع ») ) يدهم ترضح  »

! هد رارق  نامترخآ  ایند و  هیامرس  ار  شدای  مان و  حیبست  يراودیما و  بجوم  نامیارب  ار  شا  ینامسآ  دوجو  ایادخ ،

! هد ياج  شنادنمتدارا  هقلح  رد  ار  ام  ایادخ ،

يدابآ دوواد  هموصعم  / وت فطل  هانپ  رد 

نک يزور  دوخ و  تیـصعم  هب  ارم  نکم  اوسر  دوخ و  تعاط  هب  ار  ملد  نک  دابآ  دمحم و  لآ و  دمحم و  رب  تسرف  تمحر  ایادـخ ! »
رب هک  نآ  يارب  .يزور  زا  وا  رب  یتفرگ  گنت  هک  یسک  اب  يدردمه  ارم 
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(1)« .تا هیاس  ریز  رد  ارم  يدرک  هدنز  تلدع و  زا  نم  رب  يدرک  رشتنم  دوخ و  لضف  زا  يداد  قزر  تعسو  نم 

.دنا هدناشوپ  ار  مدوجو  نامسآ  هانگ ، هریت  ياهربا  هک  مناد  یم  اه ، بیع  هدنناشوپ  ناهن و  ياهزار  هدنناد  يا  اراگدرورپ !

ار میاه  یگتـسکش  هک  یتسه  وت  اهنت  هک  مراد  نانیمطا  اما  تسا ، هتفرگ  رب  رد  تیـصعم  هزره  ياه  فلع  ار  مناـج  غاـب  هک  مناد  یم 
.ینک یمن  راکشآ  ینیب و  یم 

! بویعلا راتس  ای  ینک ، یمن  میاوسر  یناشوپ و  یم  ار  مبویع  یهاگآ و  مدوجو  يایاوز  نیرت  ناهنپ  هب  هک  یتسه  وت  اهنت 

تناوتان ناگدنب  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  یتیگ  رسارس  تداد ، لدع و  هک  نآ  يا  ما ، هدنز  وت  فطل  لازیال  يورین  هب  هک  نآ  يا  ایادخ ،
هناشمه ات  نک  ما  يرای  دنروخ ! یم  يزور  وت  تمحر  مرک و  ناوخ  زا 

.نارگن ياه  بلق  هناخ  مه  مشاب و  هتسکش  ياه  لد 

یگدنامرد جنر و  ياه  هداج  رد  هداهن و  ناششود  رب  بارطـضا  ییاهنت و  راب  راگزور ، ياه  مغ  هک  مشاب  ینانآ  روای  ات  نک  مکمک 
.دنراتفرگ

! ادوبعم

! نیمحارلا محرا  ای  نک ، مدولآ  هم  نامشچ  نامهم  ار  دیشروخ  نارابب و  ار  مدولآربا  نامسآ 

مادقا ینارماک  مرکا  / وت برق  ياوه  رد 

.مشک یم  نوریب  ندوب » وت  یب   » ناریو ياه  هیناث  راوآ  ریز  زا  ار  شیوخ 

.تسا هدمآ  دنب  هانگ ، نّفعتم  ياوه  ینیگنس  زا  مسفن 

.تسا ایر  گنر و  لامالام  ما  هنیس 

.دچیپ یم  نم  مامت  رد  وت  يوب  ؛ مشک یم  سفن  یمک  وت  برق  ياوه  رد 

.دوش یم  يراج  مدوجو  دنبدنب  رد  تدای 
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! مناوخب ار  وت  منک ، همزمز  ار  وت  دای  ناذا  میاه  یلایخ  یب  شوگ  رد  دیاب 

يرآ دور ، یمنرس  زا  وت  يوک  ياوه  »

« دشاب نطو  اب  هتشگرس  لد  ار  بیرغ 

.مدنبب تماق  وت  برق  هلبق  يوس  هب  دیاب 

.منزب یگنتلد  دایرف  یمک  مزیرب ، تمادن  کشا  یمک  دیاب 

.مونش یم  ار  مشکرس  سفن  ياپ  يادص 

.دود یم  دود و  یم  سوه  لابند  هب 

.مشکب نوریب  تلفغ  رازنجل  زا  ار  شیوخ  مریگب و  وت  دای  نامسیر  رب  تسد  دیاب 

.دننیب یم  رت  فاص  متریصب  نامشچ  نونکا 

.تسا هدش  هدوشگ  منامشچ  زا  تلفغ  روک  هرگ 

.دپت یم  رت  مارآ  مرامیب  بلق 

! مرادرب نایم  زا  ار  اه  هلصاف  ات  نک  ما  يرای  یهلا !

.نک ما  يرای  دود ؛ یم  نم  ریگ  سفن  سفن  لابند  هب  هک  مونش  یم  ار  سیلبا  ياه  ماگ  يادص 

ناشفارذب ناگژم  / وت يانمت 

.تسا رصاق  نابز  اما  میوگ ، وت  زا  هک  منآرب  اهلا !

.تتیرافغ هب  مشوخ  لد  تلایخ و  اب  مشوخ 

! يزامناج رازنمچ  رب  منامشچ  دیراورم  شراب  هناهب  هک  نآ  يا 

! مدرواین اج  هب  دیاب ، هک  نانچ  نآ  ار  تا  یگدنب  مدوتسن و  دیاب ، هک  نانچ  نآ  ار  وت  هکنآ  يا 

.تسا ناوتان  ملق  اما  تسوت ، فصو  رد  بان  ياه  هژاو  منرت  زا  راشرس  منهذ 

؟ میوگ او  ار  مزاین  شطع  ناشیرپ ، طوطخ  نیا  رد  مناوت  یم  هنوگچ 
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.مراتفرگ تتبحم  هتشر  هب  منک  یم  ساسحا  منک ، یم  رورم  ار  تتمحر  ياه  هناشن  موش و  یم  روانش  تلایخ  رد  هک  هاگ  نآ  ایادخ ،

.تسا نم  ناهنپ  ياهوزرآ  رگریوصت  وت  دای  نم و  ناهاگنابش  توکس  ناشفارطع  وت  رکذ  یهلا !

همه یگنارک ، یب  نآ  رد  مناد  یم  مراپس و  یم  وت  دای  نامسآ  يانخارف  هب  ار  ملایخ  زاورپ  رپ  یهلا !
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.دننک یم  یهت  بلاق  مرادقم ، یب  یتسه 

ینیب دوـخ  رورغ و  يداو  زا  ارم  دـنک و  باریـس  ارم  هدیکـشخ  نت  تـتمحر ، ناراـب  اـت  مـنک  یم  اوـجن  بـل  ریز  هراوـمه  ار  وـت  رکذ 
.دناهراو

.ریگم نم  زا  ار  دوخ  ریگب و  دوخ  زا  ارم  مروآ ، یم  هانپ  وت  هب  شیوخ  زا  ایادخ !

.دشاب دیحوت  زبس  نیمزرس  هب  نم  يامنهار  هک  هد  ناشن  ار  یهار  نم  هب  مدرگناو و  نآ  زا  زگره  هک  هد  ینیقی  ارم 

زومایب یقشاع  نم  هب  یگدرتسگ ؛ ایرد  هب  یتخومآ و  يراسکاخ  نیمز  هب  تعسو ، نامـسآ  هب  يداد و  زاین  ناتـسد  ناتخرد  هب  یهلا !
مرتسکاخ مزوسب و  قشاع  يا  هناورپ  نوچ  وت ، هب  ندیسر  هار  رد  هک 

.دیآ زاورپ  هب  نانک  صقر  تلاصو ، میرح  رد 

! ایادخ

دوخ مریگ و  یم  ناج  یجوم  نوچ  وت  شزرمآ  وفع و  نارک  یب  يایرد  رد  میاس و  یم  تا  يزاین  یب  هاگ  هدجس  رب  ار  مزاین  یناشیپ 
.مناسر یم  هبوت »  » لحاس هب  ار 

.منک یم  انمت  ار  وت  هلال  زا  رت  قشاع  كدصاق و  زا  رتاهر  میسن ، زا  رت  کبس  کنیا ،

درف یعیدب  همطاف  / ما هدروآ  هانپ  وت  هب 

هک ماوت  ناگدـنب  زا  جاتحم  فیعـض و  يا  هدـنب  کنیا  نم  دـنروآرب ، زاـین  تسد  وت  هاـگرد  هب  ناـهج  نازاـین  یب  هک  يزاـین  یب  يا  »
(1) «. ما هتشادرب  وت  هاگرد  هب  تجاح  تسد  هنادنمزاین ،

.میوج یم  ار  تمهرم  راس  هیاس  ما و  هدروآ  تتبحم  رهم و  رپ  يارس  هب  نازرل  ياهاپ  اب  ار  ما  یگدنز  هدروخ  مخز  تاظحل 

راموط نوچ  ار  ما  هدـش  هابت  تاظحل  هصق  .ما  یتسه  هدیـسوپ  ياه  هیناـث  مهرم  يا  ملد و  ياـه  یناـشیرپ  سنوم  اـهنت  يا  قلاـخ ، يا 
مرگناریو ییاهنت  زا  مهد و  یم  رس  هلان  يا ، هدز  ترسح  ینالوط 
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.مرب یم  هانپ  وت  هب 

.ینک مدرط  یناشیرپ  اب  شیوخ ، هاگرد  زا  ینادرگرب و  یهت  ارم  تنکسم  هساک  رگا  مرب ، یم  هانپ  وت  هب 

.یناشننورف نم  راودیما  لد  رد  ار  دیما  غورف  ییامرف و  ناربج  شیوخ  ياهتنا  یب  يانغ  اب  ارم  رقف  هک  مهاوخ  یمه  مقلاخ !

يوسوم رغصا  یلع  دیس  !/ نابرهم هشیمه 

(1)

! تسا نیملسم  لسوت  نینمؤم و  لکوت  هیام  هک  ار  يدنوادخ  منک  یم  شیاتس 

!« انث دمح و  هتسیاش  تسوا  اهنت  تسین و  يراگدیرفآ  وا  زج  هک  يدنوادخ  »

! دوش شیاتس  هک  تسا  يا  هدنوش  شیاتس  ره  زا  رت  هتسیاش  دیآ و  نامگ  هب  هک  تس  یفیصوت  ره  زا  رت  گرزب 

.تساه لد  هدنهد  توارط  اه و  لکشم  هدننک  فرطرب  بیع ، ره  هدنناشوپ  بیغ و  ره  هدنناد 

! يرابتعا تیاهنار  ینابرهم  راوازس و  ار  يدنوادخ  هک  نابرهم  هشیمه  رادیاپ  يا 

! تسا ینامز  رصع و  هتسباو  تدوجو  هن  یناکم ، اج و  هتسبلد  تزاین  هن 

.تسا یهانتیال  تشنیرفآ  لازیال و  تدوجو 

 . يا هدرک  اطع  تناگدنب  رب  هک  ییاه  تمعن  دادعت  هب  ار  وت  میوگ  یم  ساپس 

.اهزور اه و  بش  دش  دمآ و  لوط  رد  ار  وت  میوگ  یم  ساپس 

.تسا هتفرگارف  ار  یتسه  همه  هک  يا  هعساو  تمحر  مراودیما ؛  تتمحر  هب  میوج و  یم  برقت  تهاگرد  هب 

.تسین هدیشوپ  وت  زا  مراک  چیه  یناد و  یم  ار  میاهزار  یعلّطم ؛  مناهنپ  ریمض  رب  ینیب و  یم  ارم  هک  یتسه  وت  نیا  یهلا ،

! منیشن یم  وجتسج  هب  اه  تسدرود  رد  ار  وت  نم  يرت و  کیدزن  نم  هب  میاه  نایرش  زا  هک  ییوت  نیا 
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! دوش وت  مشخ  بجوم  هک  مشیدنین  یلمع  هب  ات  بایرد  ارم  ایادخ ،

.مدرگن ینامرفان  درگ  رگید  هک  یشزومآ  ارم ؛ زومایب  ایادخ ،

.يراذگ یمن  خساپ  یب  ار  تنادنمزاین  هک  وت  دشاب ؛ وت  هب  ندش  کیدزن  شا  هجیتن  هک  زومایب  يراک  ارم  ایادخ ،

! نم يالوم 

!؟ ییوت میوزرآ  اهنت  هک  نیا  اب  مدرگ ؛  زاب  تهاگرد  زا  یلاخ  تسد  هنوگچ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تا  ینامـسآ  ربمایپ  هیاسمه  هتفرگارف و  ار  اهنآ  تناسحا  هک  زاس  کیدزن  یناسک  هب  ارم  ایادخ ،
! يا هداد  ناشرارق  تشهب  رد 

شیوخ تمحر  راوج  رد  زرماـیب و  مدادـجا  ناردـپ و  نارداـم و  نارهاوخ ، ناردارب و  ما و  یناـمیا  نارهاوخ  ناردارب و  ماـمت  اـب  ارم 
! هد نامرارق 

ص 609 یمالسا _  تاراشتنا  یتالحم _  لوسر  دیس  مالسلا _  هیلع  هیولع  هفیحص  ياعد  زا  هتفرگرب 

یناهبزور یلعدمحم  !/ لازیال جنگ 

(1)

.تنایاپ یب  مرک  زا  يداد  هچ  نآ  ره  دوب و  تغیرد  یب  لضف  زا  يدرک  یشزاون  ره  هک  اتمه  یب  میرک  يا  ار  وت  شیاتس 

شرییغت ناوت  ار  سک  وت  زج  يداد  رارق  وت  هچ  نآ  يدومن و  ردقم  یقزر  ار  یناج  بحاص  ره  دوخ  لازیال  جـنگ  شیوخ و  لضف  زا 
.تسین

(2) .تساجب ان  یششوک  نتساوخ  وت  ریغ  زا  تساجکان و  هب  ندرب  هر  ندرک ، بلط  وت  توربج  لالج و  ندعم  زا  زج 
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تفای هگرد  نیا  زا  تفای ، یسک  مان  وا  هک  ره  »

« سک زا  شیدنیم  شاب و  وا  سک  ردارب  يا 

.يداهن ناگدنب  رمع  هنامیپ  ار  مایا  يدروآ و  نوریب  اه  بش  لد  زا  ار  اهزور  اهزور و  لد  زا  ار  اه  بش 
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تموکح هاگشیپ  هب  ناحتما  راد  نیا  زا  يا  هدومن  ررقم  دوخ  هک  يدعوم  هب  ار  يا  هدیرفآ  ره 

ناـشیا رب  ار  تشهب  يزاـس و  یم  هقرغ  تیناـبرهم  تـمحر و  زا  رپ  شوـغآ  هـب  ار  شیوـخ  ناگدـنب  يروآ و  یم  زاـب  تا  هـنارک  یب 
.ینیرفآ یم  رورس  يداش و  زا  رپ  یهاگرارق 

نآ لمحت  يارای  ار  شتآ  رازهدـص  بلق  هک  ار  شیوخ  مشخ  ییامن و  اهر  ناـشلهج  یهایـس  تملظ و  رد  ار  تشیوخ  ریغ  ناگدـنب 
راوتسا نآ  ياه  هیاپ  رب  ار  اه  نامـسآ  نیمز و  هک  وت  تلادع  دنمونت  تخرد  زا  يا  هویم  زج  تسین ، نیا  ینک و  یم  ناشبیـصن  تسین 

.يا هتخاس 

نامسآ مشخ  زا  یشحو ، ياه  نزوگ  خاش  زیگنا  مهو  شچیپ  ات  وهآ ، نامشچ  ریظن  یب  تفارظ  زا  نسح ! هنییآ  يا  ییابیز و  هلبق  يا 
ياه هولج  نارک ، ات  نارک  نونجم ، ياهدیب  صقر  اه و  سونایقا  ياه  جوم  ییایؤر  شمارآ  ات  اهربا ، نیگمهـس  هرعن  دعر و  شرغ  و 

ملاع وت  لامج  ریظن  یب 

هب هتسشن  دنتسه ، ییاه  هنییآ  هدرخ  همه  تادوجوم ، وت و  ناسحا  فطل و  يایرد  هب  رو  هطوغ  همه 

.وت یلجت  هتشر  کی  ولألت 

مدرک یم  رظن  هک  وس  ره  هب  وت  لایخ  زا  »

« دش یم  روصم  راوید  رد و  ممشچ  شیپ 

! نادحوم هنیس  غارچ  يا  ناتسود و  لد  ییانشور  يا  تسار ، وت  شیاتس  دمح و 

نایرقاب دیمح  / دیشروخ ۀنارک  ات 

شیاین نیگآرطع  میاه  هظحل 

شهاوخ رولبتم  میاه  تسد 

ساملا ياه  هناد  میاه  مشچ  کشا 

سامتلا زیربل  مهاگن  ماج 

ساسحا ناراب  هفوکش  مدوجو 

ییایند ياه  هظحل  نیا  رد  نم  و 

ییاهنت بورغ  توکس  نیا  رد 
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 ... مناوخ یم  ار  وت 
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ینتفکش ینعم  هک  ار  وت 

مدوپ رات و  مامت  يا 

مدوبن دوب و  همه  يا 

منک یم  همزمز  ار  وت 

زور بش و 

مدوجس تونق و  هوکش  يا 

 ... نم يادخ  يا 

اه بلق  بارحم  شمارآ  یبآ  يا 

اه بش  نشور  غارچ  يا 

ما هدرک  ساسحا  ار  وت 

منیب یم  ار  وت 

منیب یم  ار  دوخ  هک  اجک  ره 

دیشروخ هنارک  ات  هناخ  هب  هناخ  میوج ؛ یم  ار  وت  ناشن 

! دیحوت منرت  يا  شیاین ، ياه  لگ  يالبال  رد  میوب ؛ یم  ار  وت 

یناهبزور یلع  دمحم  !/ شیاتس

(1)

!؟ دیآرب وت  مهف  هدهع  زا  دناوت  یک  نم ، صقان  دوجو  یگدولآ ، هچ  ره  زا  هزنم  يا  هتفای و  وت  زا  يدیپس  اه  فرب  يا 

.دزیخ وت  تساوخ  زاب  هب  هک  وا  تسا  رظن  هتوک  هچ 

.دناوت ناسحا  هدز  تلجخ  همه  مدآ ، ملاع و  تسین و  وت  ییایربک  ناتسآ  هب  ندروآربرس  بات  ار  نامسآ  هدرپ  تفه 
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.هیداجس هفیحص  یهلا » يانث  دمح و   » لوا ياعد  مهد  ات  متفه  ياهدنب  زا  دازآ  همجرت  - . 1
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.یهاوخب هک  ره  رب  یشخب  یم  یهاوخ و  هک  ره  زا  ینک  یم  لاؤس  وت 

! ام هب  رت  نابرهم  ردام  زا  يا  ار  وت  شیاتس 

.يدومن لزان  ام  رب  شیوخ  لازیال  ملع  زا  یتخومآ و  ام  هب  ار  شیوخ  يانث  دمح و  هک  ار  وت  شیاتس 

راکـشآ ام  رب  ار  شیوخ  دیحوت  ياه  هدرپ  یتشاذگ و  یم  ام  هب  ار  ام  يا  هظحل  رگا  هک  ار  وت  شیاتـس  دمح و  زاین ، یب  زاون  هدنب  يا 
درد تملظ و  رد  هتسویپ  میتشادن و  یلصاح  یهابت  زج  يدومن  یمن 

.میدز یم  اپ  تسد و  وت  قارف 

هقرغ وت  تیانع  تمحر و  يایرد  هب  یهاـم ، نوچ  میریگب و  رپ  یلعا  ملاـع  يوس  هب  شیوخ  یناویح  دوجو  زا  اـت  يدرک  ناـم  يراـی 
ياه ناسحا  اه و  تمعن  رد  دبا  ات  يدومن  یم  نیا  زج  رگا  میدرگ و 

ورف شیوخ  ینوبز  یهارمگ و  رد  رت ، هریت  بش  زا  رت و  تسپ  ناویح  زا  میدنام و  یم  وت  نایاپ  یب 

...یتشآ دوز  مشخ  رید  يا  داب ، وت  راثن  تسانث  شیاتس و  یکین و  زا  هچ  نآ  ره  .میتفر  یم 

يردیح همطاف  / زاین تسد 

رگا يدرک و  میاطع  متـساوخ ، وت  زا  رگا  يداد ؛  مشاداپ  مدرب ، تنامرف  رگا  .يداد  متدابع  تعاـطا و  قیفوت  هک  ساپـس  ار  وت  یهلا !
مراثن نارک  یب  ییایرد  نوچ  ار  تیاه  تمعن  مدروآ ، ياج  هب  ار  ترکش 

.يدرک

یهاگن و دـیما  هب  تسا ؛ هدـش  زارد  تا  ییایربک  ناتـسآ  يوس  هب  هک  دـنمزاین  یناتـسد  اب  شپت ، زا  راشرـس  یبلق  اب  ما  هدـمآ  ! ایادـخ
.یباوج

ریخأت هب  میارب  وت  تحلـصم  فطل و  هب  هک  هچ  نآ  لیجعت  ناهاوخ  مشابن و  یتساوخ  میارب  هک  هچ  نآ  ریخأت  ناهاوخ  اـت  نک  میراـی 
.مشابن يزادنا ، یم 

، دنام یمن  خساپ  یب  تا  یتوکلم  هاگرد  رد  شا ، یگرزب  تعـسو و  همه  اب  يزاین  ره  هک  ینابرهم  يا  ناگدننک ، هبوت  همه  دـیما  يا 
! ناراودیما دیما  يا  نارارق و  یب  مارآ  يا 

نم و  يدرک ، متیاده  یتشاد ، مزیزع  يداد ، میافش  هک  يدش ، مروای  هک  ار  وت  مناوخ ؛  یم  ار  وت 
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.مدرب دای  زا  ار  وت  نینزان  دوجو  مدرک ، تینامرفان  متسکش ، ار  نادکمن  مدروخ و  کمن  متسکش ؛  نامیپ 

.نادرگمرب یلاخ  تسا ، هدش  زارد  وت  يوس  هب  هک  ار  متجاح  هنامیپ  ایادخ !

نک اود  دوخ  ار  ام  درد  یهلا  »

« نک اپ  هب  رگید  یملاع  لد  نیا  رد 

نادامار نیرسن  / هشیمه هانپ 

هشیمه هایسور  وت  يوس  هدمآ  هرابود 

هشیمه هانگ  نامه  دراد ، هچ  هزات  هانگ 

تغارس هب  مدمآ  شیپ  زا  رت  هتسخ  هرابود 

هشیمه هابتشا  بوچ  ملد  هدروخ  زاب  و 

ار سفن  هار  هتفرگ  یبیرغ  ّدم  موجه 

هشیمه هار  هروک  یضغب ز  هدمآ  زاب  و 

وش نم  تولخ  نامهیم  ایب  شخبب و  ارم 

هشیمه هام  لاس و  وت  یب  درذگ  یم  تخس  هک 

تهاگن زبس  تشد  هب  مبلق  يوهآ  هدیمر 

هشیمه هانپ  يا  تشوغآ  رد  ریگب  ارم 
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زبس جارعم 

( هولَّصلا َیلَع  ّیَح  )

ییاضر هدیمح  / تشهب ات  مدق  کی 

.متسیا یم 

 _ هفقو یب  یششک  دتسیا _  یم  نایغط  هب  میاه  مشچ  یبیشارس  رد  دور  رازه 

.نامسآ یبآ  لالز و  یتسدکی  رد  کئالم  لاب  یگنهآ  شوخ  زج  تسین  یتوص  دنونش ؛ یمن  میاه  شوگ 

.ندش رون  شوخ  رطع  يوب  اب  دود  یم  میاه  هیر  رد  اوه 

.دیشروخ اب  ناشمنز  یم  هرگ  ار  میاه  تسد  مرب  یم  الاب  دسر  یمن  نامسآ  ياه  هچقاط  هب  متسد 

.مزیر یم  ورف  شیوخ  رد  هّکت  هّکت 

ار ندیسر  رود  ياه  هنارک  دنواک  یم  میاه  مشچ  دوبعم  يوس  هب  ور  كاخ  سنج  زا  يدبلاک  یب  دنوش  یم  راوآ  نایـصع  ياهراوید 
.دوش یم  يراج  ما  یمدق  کی  رد  هک  تشهب  و 

هلوک هنسح » هرخالا  یف  هنـسح و  ایندلا  یف  انتآ  اَنبَر   » منک یم  دنلبار  مناتـسد  مناهد  زا  دنزیر  یم  تاملک  باتهم ، همـشچ  زا  راشرس 
ما هرجنح  تسا » نم  لام  نامـسآ   » میاشگ یم  لاب  رت  کبـس  .نامیا  ياه  هخاش  زا  دننیچ  یم  مناتـسد  .مزادـنا  یم  شود  زا  هانگ  راب 

، مناتسد ياه  هخاش  دهد ؛ یم  هفوکش 
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شیوخ یب  يا  هرذ  رگا  اه ، نامسآ  رد  دچیپ  یم  میادص  .متفا  یم  كاخ  رب  مشیدنا ، یم  ندیسر  هب  .منامشچ  ناشوج  ياه  همـشچ 
ياوه .اهر  یحور  ما  هتسکش  یتب  دنکش ، یم  ار  ما  هدوهیب  رورغ  ما ، یگدنب  هدمحب » یلعألا و  یبر  ناحبس   » منزب دایرف  ار  ما  یگدنب 

رد راشرس  یفطل  ششک ، هبذج و 

.مرصاق نابز  رد  مناهد و  رد  دجنگ  یمن  تاملک  تمظع  .میاه  نایرش 

 _ . دوبعم اب  نخس  دتفا _  یم  هرامش  هب  میاه  سفن  .ما  هداتسیا  شیوس  هب  هدیرب  ادخ  زج  هچره  زا 

.میحر ای  نمحر و  ای  تتمارک _  یگدرتسگ  هب  یلاب  منز _  یم  تیاوه  رد  نشور  یکلپ 

.ما هدمآ  نشور  ياه  هداج  زا  ییوگ 

ما یکاخ  مادنا  دنازرل  یم  مبلق  نابرض  زونه  مکیلع ...  مالسلا  .دننز  یم  لاب  میور  هب  ور  هرجنپ  رازه  هشیمه  زا  رت  کبس  منیشن ؛ یم 
.مشک یم  راظتنا  تسد  نیا  زا  رگید  يا  هظحل  هوکش  هب  ار  مندش  یکالفا  هک  ار 

.موش روآدای  ار  ما  یگدنب  ات  ما  هداتسیا  هک  یتاظحل  هوکش ، رپ  هچ 

.تفرعم سونایقا  هب  ندیسر  يارب  میظع  ینایرج  رد  موش  یم  يراج  کچوک  يدور  نوچ  هک  یتاظحل  ابیز ، هچ 

.جنران ياه  هفوکش  يوب  دریگ ، یم  ندیسر  يوب  مناهد  نشور  تاملک  نیمه  اب 

زا متسیا  یم  نخس  هب  دوبعم  اب  مروخ  یم  هطوغ  كالفا  هبذج  اب  كاخ ، ششک  یب  راشرس ، یتشهب  رد  نامز ، ناکم و  زرم  زا  یلاخ 
.مسر یم  زیچ  همه  هب  موش و  یم  اهر  ما  يزیچان 

رد عولط ، گنر  هب  يا  هداجس  رد  رگد  راب  ات  منام  یم  رظتنم  دنک و  یم  عولط  ما  یناشیپ  رد  دیـشروخ  منابیرگ ، دریگ  یم  راهب  يوب 
.موش لح  گنر  رون و  زا  يروشنم 

یمرخ هفطاع  / زیخرب

.زیمآ مه  رد  نیقی  هب  ار  تدوعق  مایق و  دنا ؛  هدوشگ  تا  هداجس  يور  هب  ور  ار  تباجا  ياه  هزاورد 

! نک باتش  اهتنم  یب  يراگتسر  يوس  هب  تسادیپ ؛ توکلم  يانشور  تونق ، ياه  هریگتسد  زا 
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.تسا هدنامن  یهار  تنج  لحاس  ات  هک  راپسب  لمعلاریخ »  » لالز جاوما  هب  ار  تلد  دشک ؛ یم  ار  وت  راظتنا  تاجاح ، هلبق 

! نک مایق  قشع  مان  هب  دناوخ ؛  یم  ار  وت  یسک  توکلم ، یئرمان  ياه  قفا  زا  دننک  یم  ادص  اه  هنذأم 

.دنازرلب ار  اه  نامسآ  تشپ  تصولخ ، مارحالا  هریبکت  ات  دنبب  صالخا  مارحا 

، توکلم یئرمان  ياه  قفا  زا  .دننک  یم  تیادـص  اه  هنذأم  هک  زیخرب  هّللا ؛  هفیلخ  ياشامت  هب  دـنا  هداتـسیا  فص  هب  فص  ناگتـشرف ،
.دشک یم  ار  وت  راظتنا  هشیمه ، زا  رترارق  یب  هداّجس  دناوخ ، یم  ار  وت  یسک 

.تا ییاهنت  تعسو  هب  هدوشگ  ياه  تسد  اب  زاین ، نیگنس  یتشپ  هلوک  اب  يا ؛  هدمآ  وا  يوس  هب 

تباجا ياهتنم  یب  هاگ  هلبق  هب  ینزب ، وناز  لد ، هداّجـس  رـس  رب  تسا  یفاک  .دناوخ  یم  تیاه  مشچ  توکـس  زا  ار  اه  فرح  مامت  وا ،
.ربکا هّللا  ینک ، دایرف  تصالخا  تارذ  مامت  اب  يزودب و  مشچ 

.نامیا رس  زا  يریبکت  يدنب ، یم  نیقی  قشع و  زا  يریبکت 

.دنکش یم  ار  سوه  چوپ  ياه  تب  وت  دنلب  ریبکت 

زیخرب دننک ، یم  ادص  يراگتسر  نشور  ریسم  يارب  ار  وت  هک  زیخرب  .دناسر  یم  روضح  افـص و  رون و  يادنلب  هب  ار  وت  وت ، دنلب  ریبکت 
...

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تسا ینعم  یب  هچ  وت  یب  نتسیز 

! دوش یم  زادنا  نینط  اضف  رد  اه  هتسدلگ  ویرغ  دوش و  یم  هتسکش  نامسآ  توکس 

! ربکا هّللا 

؟ وت ییایربک  ناتسآ  روخ  رد  یشیاتس  هنوگچ  تسوت و  هدنزارب  یفیصوت  هنوگچ  ادنوادخ ،

! ربکا هّللا 

! درگن یم  ضامغا  هدید  هب  ار  ام  ياه  هنازجاع  هک  تسدقم  تاذ  شیاتس  ماگنه  تسا ؛ زامن  ماگنه 
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! ربکا هّللا 

.دراد يدروجال  دبنگ  نیا  يوسارف  هب  ّقلعت  هچ  نآ  تس ، یندیدان  هچ  نآ  ياشامت  دوهش و  ماگنه  تسا ؛ زامن  ماگنه 

! تسا نایکالفا  هّللا »  ناحبس   » ّمنرت هب  ندرپس  لد  ماگنه 

.اهوگتفگ نیرت  هناقشاع  ماگنه  تسا ؛ تجاح  زبس  ياه  تونق  ماگنه 

! ربکا هّللا 

كرد رتهب  ار  وت  لیدب  یب  تمظع  مهاگن  يراسکاخ  اب  ات  تشاذگ  مهاوخ  وت  ناتسآ  هب  رس  هدیرب  ناگمه  زا  لد  کنیا  اراگدرورپ !
.میامن

.دش دهاوخ  نم  يدنلبرس  زار  انامه  عضاوت ، نیا  هک  منک  كرد 

! ربکا هّللا 

لازیال و هک  میاتس  یم  یتمظع  هب  ار  وت  نم  تسا و  هداشگ  شوغآ  تیدبا  تیاهن  یب  ات  هک  یبارحم  رد  تسا ؛ نم  عوکر  نیا  کنیا 
! تسا فیصوتالب 

! تشاد یفطل  هچ  نم  نتسیز  دوبن ، وت  شیاین  زامن و  رگا  اراگدرورپ !

! مدرب یم  تفرعم  لامک  هب  یپ  یک  متفای ؛  یمن  هدجس  تریصب  رد  ار  شیوخ  تمظع  رگا 

! درک یم  مریزارس  توهرب  نیمادک  هب  نم  ياه  یبلط  هدایز  دیشخب ،  یمن  مشمارآ  تهاگرد  رب  يراسکاخ  عضاوت و  رگا 

! دوب تا  ینیمز  تاقولخم  رگید  نم و  نایم  یقرف  هچ  یتخومآ ؛ یمن  مزامن  رگا  ادنوادخ !

! درک یم  ادیپ  اه  لد  رد  هاگیاج  قشع ،»  » هنوگچ دش ، یم  يرپس  وت  دای  یب  بش  زور و  رگا 

دنروآ و یم  نابز  رب  ار  اه  هناقشاع  نیرت  هنازجاع  تباجا ، دیما  هب  هک  دنزاین  ياه  همزمز  نیرتزاونلد  مزامن ، ياه  شیاتـس  ادنوادخ !
ضیف هب  ندیـسر  تفرعم ، ماقم  هب  ندیـسر  برق ، ماقم  هب  ندیـسر  دـنوش ؛ یم  اـه  ندیـسر  ماـمت  شخب  دـیون  تکراـبم  ماـن  رکذ  اـب 

.یهاوخادخ یهاگآدوخ و 

! موشن زجاع  سیلبا ، ياه  بیرف  لباقم  ات  زومایب  ما  ییابیکش  سپ  مشاب ؛  رود  اه  یگتسیاشان  زا  ات  یتخومآ  مزامن  ادنوادخ ،

.تسین شیب  یباذع  نتسیز ، وت  یب  هک  نکم  اهر  ار  ام  يا ، هدیشخب  ام  هب  هک  یتمظع  رطاخ  هب  ادنوادخ !
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یمیقم بیبح  / ندیسر يارب  یتقو 

.ار وت  تسین  ینابز  ینزب و  فرح  یهاوخ  یم  یبای ، یمن  یلاب  ینک و  زاورپ  یهاوخ  یم 

.يا هتخود  نامسآ  رب  مشچ  اهنت  وت  دننک و  یم  بوسر  تنهذ  رد  ایند ، چیپاچیپ  زا  مهبم  جیگ و  تاملک 

.دنک یم  رک  ار  تیاه  شوگ  ایند ، دایرف  تسا و  هدنکفا  هیاس  ترس  رب  رهش ، ياه  شارخ  نامسآ 

زگره اه ، یتشلپ  اه و  يدـیلپ  تشحو ، زمرق  ياه  غارچ  تسین و  وت  روبع  يارب  ییاج  اه  يدـب  کیفارت  رد  ینک  یم  ساسحا  یهاگ 
.دش دهاوخن  زبس 

ياه شوگ  نآ ، یقیسوم  هک  تسه  ییادص  ایآ  دنک ؟ نامهم  نامسآ  ياه  ییابیز  ندید  هب  ار  نامـشچ  هک  تسه  يا  هچیرد  ایآ  ... 
؟ دزاونب ار  ما  هدز  تشحو 

.نامسآ اب  ندشاون  مه  يارب  ینابز  و  ما ؛  هتفای  ار  دوخ  لاب  نم  و  ... 

یب ياه  هعـشا  رب  راوس  مزیخرب و  هک  تسا  نآ  تقو  الاح  دوش و  یم  باـترپ  نم  يوس  هب  نامـسآ  ياـه  هنزور  زا  رون ، ياـه  هتـشر 
.منک زاورپ  نامسآ  يوس  هب  رون ، لاثم 

.منک یم  ساسحا  ار  ناگتشرف  شوخ  يوب  رون ، يال  هبال  رد  الاح 

.ربکا هّللا  مناوخ ؛ یم  ار  وا  متسیا و  یم 

.نیعتسن كایا  دبعن و  كایا  میوج ؛ یم  يرای  وا  زا  متسیا و  یم 

 ... متسیا و یم 

ار ملد  هک  الاح  مدرک ، یم  مگ  ار  نیمز  هب  تشگزاـب  دـیلک  شاـک ! يا  میوگ : یم  دوخ  اـب  .نتـساوخ  يارب  تسا  یبوخ  تقو  ـالاح 
! منیب یم  نشور 

هرطاخ رد  ار  ینامسآ  يادن  نآ  هراومه  اه ، شوگ  يا  سپ  .وت  منایاپ  یشاب و  وت  مزاغآ  هک  مشاب  اج  نآ  هراومه  مهاوخ  یم  ایادخ !
نیا ات  هالصلا ، یلع  یح  وگب  منام ؛ یم  راظتنا  رد  سپ  .دیوشن  نتشیوخ  رد  ارم  ياه  یهایس  لاق  لیق و  زگره  ات  دیراپسب ، ناتنادواج 

زا هدمآ  ياه  هتشر  شیوخ  ناگژم  اب  راب 
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.منکفا رظن  قلطم  رون  هب  نامسآ  هدش  هدوشگ  ياه  هچیرد  زا  شیپ ، زا  رت  قاتشم  ینامشچ  اب  میامیپب و  ار  نامسآ 

! تسا هزنم  كاپ و  هک  هبترمدنلب ، يراگدرورپ  تدابع  تسا  شخب  يداش  هچ 

! داب وا  رب  ادخ  تمحر  تخومآ و  متدابع  هک  يربمایپ  رب  مالس 

ادخ هتسیاش  ناگدنب  ام و  رب  مالس 

.داب امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  امش و  رب  مالس 

يداب تهزن  / ناگتشرف لاب  يادص 

یلزا لاصتا  داحتا و  نیمه  تسا و  دحتم  یهلا  همغن  نیا  اب  شیوخ ، تقلخ  قمع  رد  دسانش و  یم  بوخ  ار  ناذا  يادص  یمدآ  ناج 
.دراد یماو  دنناوخ ، یم  شزامن  هک  هراوزار  شبنج  نآ  هب  ار  شدوجو  يازجا  هک  تسا 

هب بل  ناناج ، ترضح  لباقم  رد  ات  دناسر  یم  ددم  ار  هتـسب  نابز  حاورا  شوماخ و  ياه  لد  هک  تسا  یناگتـشرف  لاب  يادص  ناذا ،
! لد ّرس  ياشفا  هب  ناهد  دنیاشگب و  نخس 

.دشابن هک  رتهب  نامه  سپ  دننک ، يزادرپ  نخس  بعل  وهل و  هب  دنیوگ و  قح  رکذ  زج  ناهد ، بل و  هک  تسا  نیا  رب  رارق  رگا 

ناسنا یتسه  لابج  هلسلس  دزادنا ، یم  نینط  بلق  يانیس  روط  رب  یبیغ  شورس  نیا  نوچ  هک  تسا  يا  هنیرید  دهع  ناذا ، بلق و  نایم 
.دتفا یم  هزرل  هب 

زا تسد  تبون  جـنپ  رد  هک  دوـب  دـهاوخن  يا  هزیگنا  ار  یمدآ  دزیخنرب  یناوـخ  مه  هب  ناذا  يادـص  اـب  ناـسنا  ینورد  يادـن  نآ  رگا 
ار شبیرفلد  ياـه  یگتـسباو  ماـمت  دـنک و  زاـب  شیاـپ  تـسد و  زا  ار  يوـیند  ياـه  هـقلع  ریجنز  درادرب و  شا  هرمزور  ياـه  هلغـشم 

یمرد ار  یتولخ  نینچ  تذل  ینیریـش و  هک  دـنا  یقیقح  نارازگزامن  طقف  هچ  رگا  دباتـشب ؛ شیادـخ  اب  یتولخ  يوس  هب  دراذـگاو و 
ندینش يارب  دنبای و 

.دننک یم  يرامش  هظحل  رگید  یتبون  رد  ناذا  يادص 
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یمرخ هفطاع  / نک باتش 

.یشخب الج  ار  تناج  مسج و  تقیقح ، لالز  همشچ  رد  دیاب  نز ؛ الاب  ار  تیاهتسد 

یبوخ هچ  ره  يور  هب  ور  رون ، يور  هب  ور  نامـسآ ؛ يور  هب  ور  نک  نهپ  ار  تزاین  هداّجـس  .يوش  راشرـس  روضح  يانـشور  زا  دیاب 
.تسا

.زیمایب بان  ینیقی  هب  ار  تزامن 

.نزب دنویپ  تاظحل  نیا  شمارآ  هب  ار  تزامن 

هب ور  ینک و  يراج  لمعلاریخ »  » تاملک رد  ار  تنامیا  هناقـشاع  رگا  دناسر ، یم  زبس  يروضح  كرد  هب  ار  وت  بان ،  ياه  هیناث  نیا 
.يراذگب یگدنب  هدجس  هب  رس  شا  ینامسآ  ناتسآ 

.دنا هدیشک  دق  نذؤم  يادص  اب  اه  هناوج  مامت  .نک  هاگناشامت  زبس  تمس  هب 

.تساه هلچلچ  ياوآ  زا  رپ  تشد ،

.دنا هتفگ  ریبکت  دنا ، هدرک  مایق  ناتخرد  دننک ، یم  قوش  صقر  اه  هرانم 

.دنز یم  جوم  ربکا » هّللا   » شورخ اب  ایرد 

.تسا راشرس  ناذا  يادص  مجح  زا  نامسآ 

.تساپ هب  یباهتلا  تارذ  نکاس  لد  رد 

.دوش یم  بان  ياه  هظحل  نیا  توارط  هالصلا ،» یلع  یح   » هوکش

.نک هاگن  اشامت  زبس  تمس  هب  زیخرب و  .نز  دنویپ  قایتشا  روضح و  رکذ و  ياهتنم  یب  لیخ  هب  ار  دوخ  مه  وت  زیخرب !

...تسا راشرس  نذؤم  يادص  مجح  زا  نامسآ 
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شنیرفآ

( نامسآ )

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / لالز یبآ 

! تخیر ییابیز  ّدلوت  يارب  ار  شنیرفآ  زیگنا  تفگش  حرط  هک  تسا  يدنوادخ  یلزا  ملق  باتزاب  نامسآ ،

! دروآرد شدرگ  هب  نامسآ  هطقن  هطقن  رد  ار  نهذ » كدابداب   » دناوتب هشیدنا » كدوک   » ات دیرفآ  ار  نامسآ  دنوادخ ، و  ... 

! دنربب دنوادخ  تمظع  هب  یپ  رتشیب  دورف ، زا  شیپ  نایجاح ،»  » يامیپاوه ات  دیرفآ  ار  نامسآ 

! دنامب ّقلعم  قشع ، یلالز  ماحدزا  رد  هدرپس  شا  یبآ  هنارک  یب  هب  لد  قشاع ، باقع  ات  دیرفآ  ار  نامسآ 

.دنک همزمز  هام  اب  اهنت  ار  شا  ییاهنت  هآ  میتی  كرتخد  ات  دیرفآ  ار  نامسآ 

.درامشب هراتس  حیبست  ره  ددع  هب  فراع ، ات  دیرفآ  ار  نامسآ 

.دشاب نامسآ  هب  هشیمه  شهاگن  ناراب _  رطاخ  هب  یتح  ناقهد _  ات  دیرفآ  ار  نامسآ 

ینامسآ تفه  ناشتقلخ ؛ عافترا  ییاتسیا و  مغر  یلع  دنوادخ  لباقم  عضاوتم  ریذپ و  نیکمت  نامـسآ  تفه  بلاق  رد  ابیز  یـشنیرفآ 
.تسا نایوپ  نامسآ  هاگن  هدکتریح  دنوادخ و  شنیرفآ  راز  تفگش  شا  هقبط  ره  هک 

.تسا ینتفایان  تسد  شنایاپ  یب  هرتسگ  یندشاندصر و  شنارک  یب  تعسو 
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تفرعم و لامک  هب  دهد و  نالوج  وس  ره  هب  شا  ینارون  هرتسگ  رد  ار  هشیدنا  شخر  یمدآ ، ات  ابیز  یندیرفآ  دیرفآ ، ار  نامسآ  و  ... 
! دسرب دیحوت 

مادقا ینارماک  مرکا  / شنیرفآ علض  نیرتابیز 

.تسا هدش  هدوشگ  اه  بلق  هب  ور  رگید  يا  هچیرد 

يوب لگ ، هناورپ و  يوب  ناراب ، سیخ  ياه  سفن  يوب  باتهم ، ینامهیم  يوب  هفقو ، یب  ياـهربا  يوب  تسا ؛ هتفرگ  ار  وت  يوب  میـسن ،
! گرگت

.دنلبرس يزارفا و  رس  هک  تسا  هتسشن  وت  ياشامت  هب  نیمز ،

! یتسه قاور  نیرت  تفگش  يا 

! شنیرفآ علض  نیرتابیز  يا 

...ٍحیباصِمب ءاینّدلا  ءامَس  انّیَز  و  ...

هدنبیز يدش و  ابیز  وت  و 

 ... وهایه همه  نیا  تشپ  زا  تسا ، يرگید  يایند  ایند  نونکا 

.وت كاپ  ياوه  رد  ندیشک  سفن  يایند 

.وت شیالآ  یب  ناماد  ات  نتفرگ  لاب  يایند 

.تسوت گنر  هب  اج  همه 

! تسا هدرتسگ  اج  همه  تیاهرتچ 

.درک گنهامه  وت  هاگن  نابرض  اب  ار  یکاخ  ياه  لد  دیاب 

.دش ینامسآ  دیاب 

.دیواک ار  وت  یبآ  يانفرژ 

.درک كرد  ار  تهاگن  توکلم  تخانش و  ار  تیاهتنا  یب  سونایقا 

.وت هاگن  هیواز  زا  تسا  يا  هرذ  اهنت  نیمز ،
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.دنک یم  هیده  وت  هب  ار  شغورف  ناهاگحبص  هک  تسا  یمشچ  اهنت  تتمظع  ربارب  رد  دیشروخ 
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.دنک یم  رارقا  ار  وت  تمظع  دنک و  یم  نایغط  وت  ناماد  رد  بش  ره  هک  تسا  یمان  اهنت  هام ،

.تفر الاب  وت  ات  تفرگ و  وت  راوتسا  ياه  نوتس  رب  تسد  درک ؛ کبس  ار  شیوخ  دش  یم  شاک 

مدنب یم  ار  میاه  مشچ 

.منک یم  رورم  منامشچ  يانگنت  رد  ار  تتمظع  منز و  یم  خرچ  تیاوه  رد  یمک 

! دسر یمن  تناماد  هب  زگره  كاخ ، دیلپ  ناتسد  هک  وت  لاح  هب  اشوخ 

! يوش یمن  سوباک  ریگ  نیمز  زگره  هک  وت  لاح  هب  اشوخ 

! يدازآ میسن  تسرفب ؛ میسن  یمک  نامیارب  میکاخ ؛  دنباپام 

يوسوم همطاف  هدیس  / اه ناراب  هکلم 

.دوهشم دهاش و  دوعوملا و  مویلاو  جوربلا  تاذ  ءامسلاو 

.ناگراتس دنلب  غاب  ناگدنرپ ، هانپ  ناشکهک ، میظع  رتسب  لامج ، رکب  هاگولج  شنیرفآ ، عیدب  رتفد  ینعی  نامسآ ،

زاورپ ینعی  زاجعا ... ، ینعی  مسج ، حور و  لصاف  دح  حبص ، هتشرف و  داعیم  ینعی  نامسآ 

.دوش یم  هراتس  رعش و  زا  رپ  هرابود  نامسآ  دنریگ و  یم  رپ  رارق  یب  تاملک ، هنوگ  نیا  و 

.اه ناراب  هکلم  اه ، نافوت  هکلم  اهداب ، هکلم  ًامتح ؛ تسا  هکلم  کی  هملک  تسا ، هراتس  کی  هملک 

.دوش یم  سیخ  ناراب  هملک  زا  مناتسد  هنوگ  نیا  و 

.نامسآ فراعملا  هریاد  رد  تسا  یبیجع  هملک  ناراب ،

.ار نامسآ  باتفآ و  دنقشاع  هراومه  هک  تساه  نادرگ  باتفآ  هیبش  تسرد  نم  ینامسآ  يایؤر 

.داب فرصت  رد  تسا  یبیرغ  لگ  نم  ینامسآ  يایؤر 

.دیشروخ عمش  درگادرگ  تسا  يا  هناورپ  نم  ینامسآ  يایؤر 

.میسن هناتسم  موجه  زا  ناشیرپ ، ياهربا  لد  زا  نامک ، نیگنر  لپ  زا  لزا ، هظحل  زا  میا ، هدمآ  نامسآ  زا  ایؤر  نم و  یتسار  هب 
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رتفد يال  هراتـس  ات  دـنچ  هک  نآ  یب  میروایب ، ینامـسآ  خرـس  ياه  لگ  نارعاش  يارب  هک  نآ  یب  میا ؛  هداتفا  نیمز  هب  نامـسآ  زا  اـم 
.میراذگب نام  يراگدای 

.میتشذگ نامسآ  هناگ  تفه  تاقبط  زا  ام 

.دوب هدیچیپ  نامنهذ  ياضف  رد  اّوح  ناوسیگ  هدنکارپ  رطع 

.میدش هام  ياه  هویم  زا  راشرس  میدیشون و  ادخ  هتشبن  ْتسد  زا  باتهم  راس  همشچ  رد  ام 

یم رپ  نامـسآ  هب  دنوش و  یم  هدـنرپ  نام  تاملک  زونه  یلو  میا ، هداتفا  نامـسآ  مشچ  زا  هک  درذـگ  یم  يرایـسب  ياه  لاس  الاح  و 
.دننز

شیوخ لصا  زا  دنام  رود  وک  یسک  ره  »

« شیوخ لصو  راگزور  دیوج  زاب 

شبات یلع  ربنق  / شمارآ هرتسگ  نامسآ ؛

.تسا شمارآ  تعسو  نامسآ ،

یم شزاون  ار  وا  نامسآ  دنک  یم  رکف  .دناوخ  یمارف  شمارآ  هب  ار  وا  نامسآ  دنک  یم  ساسحا  دنک ، یم  هاگن  نامسآ  هب  یتقو  مدآ 
زا ار  شهاگن  دـهاوخ  یمن  هاگ  چـیه  شلد  .اه  تعاس  اه و  تعاـس  .دـنک  هاـگن  نامـسآ  هب  مه  زاـب  هک  دـهاوخ  یم  مدآ  لد  .دـنک 

.دربب نامسآ 

.تسا هدوب  هنوگزار  دنمهوکش و  زیمآرارسا ، هشیمه  رشب ، يارب  نامسآ 

.تسا نوگلین  تسا ، یبآ  نامسآ  اهزور 

هب ناگدنرپ  زا  يا  هتـسد  دـننام  اهربا  یهاگ  .تسا  ییاشامت  رایـسب  مه  نامـسآ  ياهربا  .دنـشخب  یم  وا  هب  یبرـس  هرهچ  اهربا  یهاگ 
.دنتکرح رد  دصقم  تمس  هب  مامت ، هدارا  اب  اهربا ، هک  دنک  یم  نامگ  مدآ  .دننک  یم  چوک  فرط  نآ  هب  فرط  نیا  زا  تعرس 

شزرا دنهاوخ  یم  دیاش  ای  دـنهد ، ناشن  ام  هب  ار  دوخ  ناوت  دـنهاوخ  یم  راگنا  دـنریگ ؛ یم  ار  باتفآ  ولج  دـنیآ و  یم  اهربا  یهاگ 
.دناد یم  ادخ  ای ...  دننک ، دزشوگ  ام  هب  ار  باتفآ 

یتعسو دنزیمآ و  یم  مه  رد  یبآ  خرس و  .دریگ  یم  دوخ  هب  رگید  گنر  نامسآ  دوش ، یم  هک  بورغ 
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.دنزاس یم  مهارف  ار  یناوغرا  زا 

.دنوش یم  نشور  يرگید  زا  سپ  یکی  اه  هراتس  .دوش  یم  بش  مک  مک 

يوس نیزا  نامارخ  نامارخ  تسا ، هدرک  نت  هب  ناشن  کلوپ  نماد  هک  یسورع  دننام  باتهام ،

.دنک یم  تکرح  رگید  تمس  هب  نامسآ 

میناد یمن  هک  يا  هلجح  تسا ؛ ناور  يا  هلجح  تمس  هب  باتهام  دننک  یم  لایخ  اتسور  نارتخد 

!؟ تسین اجک  ای  تسا  اجک 

دنک یم  رواب  هزات  مدآ  دنوش و  یمن  هتسخ  زگره  دننز و  یم  کمشچ  دننز و  یم  کمشچ  اه  هراتس 

! ریذپان یگتسخ  ردقچ  قشاع  تسا و  شخبورین  ردقچ  قشع  هک 

اه هراتـس  زا  یـضعب  اما  دنور ، یم  باوخ  رد  اه  هراتـس  زا  يرایـسب  تاظحل  نیا  رد  .دـسر  یم  ارف  رحـس  هوکـش  رپ  تاظحل  مک  مک 
دیاش دنیاه و  هراتس  رگید  زا  رت  قشاع  دنا ، هتفرن  باوخ  رد  زونه  هک  ییاه  هراتس  دنک  یم  نامگ  مدآ  .دنا  ندیشخرد  لاح  رد  زونه 

.تسا یناتس  ماک  تقو  رحس  هک  ارچ  نارگید ؛  زا  رتاورماک 

.دنام دهاوخن  ماکان  دشاب ، رادیب  هظحل  نیا  رد  رگا  قشاع 

.لامج لالج و  يانهپ  شمارآ ، هرتسگ  تسا ؛ رارسا  تعسو  نامسآ ، يرآ !

يربدـم یب  لالج ، هوکـش و  همه  نیا  هک  دوش  یم  نشور  شنهذ  هاگآدوخان ، دـنک ، هشیدـنا  نامـسآ  هرابرد  یکدـنا  رگا  سک  ره 
؟ تسیک وا  دشاب ؛ دناوت  یمن 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / نارک یب 

.ادیپان شا  يدروجال  تعسو  تسا و  هدوب  رورپ  هراتس  شنماد  هشیمه  هک  ما  هدرک  رواب  ار  نامسآ  نارک  یب  تعسو  نم 

.تسا نیمز  ياه  یهانپ  یب  مامت  يارب  يرتچ  نامسآ ،

.تسا هدش  هتشون  تقلخ  طاطخ  نیلوا  ملق  اب  هک  تسابیز  یسوماق  نامسآ ،

.تسا هدش  يزیمآ  گنر  تقلخ  شاقن  نیلوا  ياه  تسد  اب  هک  تسابیز  یشاقن  يولبات  نامسآ ،

، نیمز هدز  لوات  هتخوس و  ياه  هنوگ  يور  نامسآ ، تفرگ ، ناج  نامسآ  ياه  مدق  ریز  نیمز ، و  ... 
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.تفرگاپ یگدنز  دش ، زاغآ  شیور  دیشاپ ؛ ناراب  هرطق  هرطق 

.درک میسقت  نیمز  اب  ار  شندوب  یبآ  نامسآ ،

.تفرگاپ نامسآ  هیاس  ریز  یگدنز ، دنتسارآ و  ار  كاخ  ياه  هنوگ  اه ، لگ  داشگ و  هنیس  نیمز ،

.لاصو تسا و  قشع  رهش  تفه  هب  ندیسر  هزاورد  نامسآ ،

.تساه نتساوخ  هب  ندیسر  ياهتنم  نامسآ 

.دنوش یم  نامسآ  رفاسم  دریگ ، یم  نیمز  زا  ناشلد  هک  یناسک  مامت 

.یگنادواج هنارک  یب  نامسآ ، تسا و  نتسیز  هدودحم  نیمز ،

«. وا  » و ام »  » نیب هطساو  تسادخ ؛  تمحر  هاگداز  نامسآ ،

هک مشاب  یسک  نآ  مهدب و  الج  لد  روضح  هنیآ  رد  ار  مدوجو  کیرات  ياه  هیواز  ات  نامسآ  کی  تعسو  هب  مهاوخ  یم  يا  هچیرد 
.دریگنرب نم  رس  زا  ار  شا  ینابرهم  رتچ  نامسآ ،
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رون ياه  هخاش  رب 

( دیشروخ يامیس  )

ییاضر هدیمح  / ناتسلخن باوخ  رد 

؟ منیشنب هجض  هب  هتسخ  تاملک  مادک  اب  وت ، زا  يروجهم  رد  ار  ما  یبات  یب 

.تاظحل مامت  رد  يوش  یم  سح  زونه 

.دیشروخ زا  ییادر  اب  منهذ ، ياه  هچوک  زا  يوش  یم  در 

؟ دسر یم  دوعوم  تشهب  مادک  هب  تیاه  ماگ  ّدر 

.دنیب یم  ار  وت  ياه  تسد  باوخ  ناتسلخن ، ياه  بش  درمربا 

.دنز یم  جوم  نوخ  ار  وت  ناهنپ  ياهدرد  هاچ ، زونه 

.دنک یم  رادیب  امرخ  نان و  راظتنا  هب  ار  میتی  ناکدوک  هک  تسوت  ياه  ماگ  برض  هفوک ، هتفرگ  هم  ياه  هچوک  رد  زونه 

سنج زا  ینامشچ  اب  مسجم  يدیـشروخ  دوسرف  یم  ماگ  ار  شوماخ  ياه  هچوک  شود ، رب  تبحم  ياه  هسیک  هک  يردپ  نابرهم  هچ 
.عولط

؟ ییاجک

 _ غارچ یب  يدامتم  ياه  بش  زا  یتلادع _  یب  ملظ و  زا  دچیپ  یم  مه  رد  هدوسرف  هریت  كاخ  نیا 

؟ ییاجک
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؟ تفاکش دهاوخ  ار  مکارتم  ياه  بش  نیا  یک  سپ  تتلادع  ناّرب  ریشمش 

.تسا جاتحم  وت  تلادع  ناتسد  هب  نیمز 

! درم گرزب 

! راشرس تا  هبذج  يراج و  تا  ینابرهم  يا  دّمحم ، هاپس  راد  هیالط 

؟ میرظتنم زونه  هک  يا  هدرپس  شوپ  هدیپس  مادک  تسد  هب  ار  تراقفلاوذ 

.تسین یکاخ  ياهدرد  سنج  زا  هک  میسانش ؛  یمن  ار  تیاهدرد 

شا یمدرمان  يدرمان و  دبوک  یم  هنیس  رب  هفوک  زونه  تسا  هتشذگ  ياه  هثداح  زا  مرـش  نابیرگ  رد  رـس  تسا ، يدرمان  هچ  ره  زونه 
.ار

.دفاکش یم  ار  ینکش  نامیپ  هاپس  خیرات  تا ، هتخآ  ریشمش  دچیپ و  یم  اه  ناتسلخن  رد  تا  یخیرات  ياهزامن  يادص  زونه 

 . يوش یم  سح  اما  یتسینوت ،

.دنک یم  زیربل  ار  اضف  تیاه  ماگ  رطع  زونه  اما  كاخ ، زا  يا  هدش  در 

! نامز نابز  رب  يراج  هنارت  يا 

؟! دیشروخ تیامیس  ار _  نیمز  يا  هتسشن  هراظن  هب  هدرتسگ  نامسآ  مادک  زا 

! برع درم  ریش  ار  تبئان  میا  هتسشن  راظتنا  هب  دچیپ  یم  شیوخ  رد  نیمز 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تداهش هنادواج  هوکش 

.دشن شوماخ  هاگ  چیه  هک  يدایرف  درادن  ریسفت  هب  يزاین 

هب شیدـنادازآ ، وج و  لامک  ناهذا  ات  تشارفارب ، ار  یهاوخ  يدازآ  ياه  مچرپ  نامـسآ ، ماب  يادـنلب  اـت  هاـگلتق ، لادوگ  ياـفرژ  زا 
! دسرب ّهلذلا » ّنم  تاهیَه   » موهفم

! تسا هدرک  شیوخ »  » یناغارچ بوذجم  ار  اه  ناشکهک  مامت  هک  یهار  درادن  شواک  هب  يزاین 

درمناوج ناتایند  رد  سپ  تسین ، ناتداعم  زور  زا  یـسرت  دیرادن و  نید  رگا   » هک نیا : زا  رتالاب  یمایپ  هچ  ار  ناهج  نادرمناوج  يرآ ،
!« دیشاب
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همه نآ  لباقم  نامـسآ ، میظعلا و  یلعلا  هّللاب  ّالا  هّوق  َلوَح و ال  ال  درک : یم  اوجن  ماـمت  نیقی »  » اـب هک  یتقو  تسین ، تیاور  هب  يزاـین 
، نمشد ترثک  رد  هک  يدرم  دروآ ! یم  دورف  میظعت  هب  رس  هوکش ،

ات دـیناسر و  یم  شا  یهّللاراث  لامک  هب  هک  یتدـحو  دوب ؛  هدرک  ظفح  هلالج » ّلج   » تسود ترـضح  اـب  ار  شیوخ  دوجو  تدـحو 
! تخاس یم  شبیصن  ار  یهلا  برق  ماقم  دبا ،

.دشاب ایند  زا  يرود  مغ  نیا  دناوت  یمن  هاگ  چیه  هن !

.تسا ناتسرپایند  زور  لاح و  رب  فسأت  مغ  مغ ، نیا 

تسا قشع » هب  ندیسر  ، » ادخ نادرم  ماجنارس  اما 

تسا دوهش »  » ناشنتفر و  قارشا »  » ادخ نادرم  ندوب 

! تسا خیرات  لوط »  » رد ناشرارکت  دنتسین ؛ یگدنز  ضرع »  » ياه یگ  هرمزور  راتفرگ  ادخ ، نادرم 

! تسا یتسه  تعسو  هب  ناشاهدیما  نامز و  زا  رتارف  ناشاهوزرآ 

زا هطقن  ره  رد  ییاروشاـع »  » ناـمیا اـب  ییـالبرک »  » ناـسنا دوشب ؛ ییاـیفارغج  ياـه  هشقن  هب  دودـحم  دـناوت  یمن  هاـگ  چـیه  ـالبرک » »
كاوژپ شخرس  دنب  یناشیپ  دهد و  یم  تداهش  رطع  دشاب ، هک  ناشکهک 

! تسا هلذلا  ّنم  تاهیَه  دایرف  نیرتاسر 

یپ رد  نایوگالـص ، دـنز و  یم  راج  ار  تلادـع  قح و  هک  نامز  هرجنح  رد  تسا  دـنوادخ  هنادواج  دایرف  نینط  ییاروشاع ،»  » ناـسنا
! ددرگ یم  ناگتفخ  تاجن 

، سک ره  هک  تسا  يدنوادخ  نیقتملا » لبح   » نیرت هنادواج  هدازآ ، ياه  ناج  ریسکا  نیا  سدقم ، مان  نیا  مالسلا ، هیلع  نیـسح  و  ... 
.دناسرب تفرعم  لامک و  جوا  هب  یهابت  ضیضح  زا  ار  دوخ  هتخادنا و  گنچ  شتقادص  ياه  هقلح  هب  دناوت  یم 

مالـسلااهیلع ارهز  مالـسلا و  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناماد  تماما ، توبن و  ناـماد  هّللا ،  هفرعم  ناـماد  رد  هک  تسوا 
: تسا هتخومآ 

ِراعلا ِبوکُر  نِم  یلوأ  لتَقلأ 

ِراّنلا ِلوخُد  نِم  یلوأ  ُراعلا  َو 
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، افو هبذـج و  قوش و  دزادرپ ؛ یم  تداهـش  سوماق  ریـسفت  هب  دـیاشگ و  یم  اه  هاـگن  يور  شیپ  ار  اروشاـع  نیگنر  هدرپ  هک  تسوا 
، ... قشع قشع و  قشع و  فده ، تقاط و  ربص و  یقشاع ، مزر و  روش و 

!؟ دنیرفایب دناوت  یم  یسک  هچ  ار  ییابیز  نینچ 

.بارتوبا ات  رشبلاوبا  مردپ  زا 

یم ار  مدـنگ  دروخ _ ؛ ار  نآ  هویم  یلو  دوشن ؛ کـیدزن  هعونمم  هرجـش  هب  هک  دوب  هدرک  هدـعو  مالـسلا ، هیلع  رـشبلاوبا  مدآ  مردـپ ،
.دش هدنار  تشهب  زا  و  میوگ _ 

! سب دوب و  ییوج  نان  شیاذغ  هراومه  دزن ؛ مدنگ  نان  هب  بل  زگره  دروآ و  ياج  هب  ار  شا  هدعو  مالسلا  هیلع  یلع  مردپ  و 

مدآ تخومآ و  یتاملک  دیـشخب و  ءامـسا  ملع  ار  وا  دـنوادخ  دـش ، نامیـشپ  مالـسلا  هیلع  مدآ  نوچ  هک  دوب  نینچ  نیا  شنیرفآ  زار 
! تشگزاب ادخ  يوس  هب  درک و  هبوت  دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  مان  هک  هّللا  هملک  نامه  هب  نیتسخن 

دش زاغآ  هشیمه  ناوت  یم  مالسلا  هیلع  یلع  اب  میوگب  مهاوخ  یم 

نایرقاب دیمح  / غارچ

: يدومرف ابیز  هچ  الوم ،

.تسا ّتلذ  دوشن  هدروآرب  رگا  تسا ، ّتنم  دوش  هدروآرب  رگا  تسا ؛ یگدنمرش  ادخ  قلخ  هب  سامتلا  »

(1) «. تسا تمکح  دوشن  هدروآرب  رگا  تسا ، تجاح  دوش  هدروآرب  رگا  تسا ؛ تعاجش  ادخ  هب  سامتلا 

.تسا هدرب  ورف  لمأت  فرژ  يایرد  رد  ارم  وت  نوگدیشروخ  مالک  نیا 

! دشخرد یم  وت  مالک  ناگراتس  تغالب ، تحاصف و  نامسآ  رد  ابیز  هچ  هک  یتسار  هب 

.تس باتفآ  لثم  نشور  بآ ، لثم  لالز  وت  نانخس  نم ، يالوم 

نامدوجو ياه  هچوک  رد  تنانخس  میسن  .تسام  حور  شخب  توارط  وت  تاملک  زبس  تعسو 
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.دچیپ یم 

.دنک یم  بوذجم  ارم  تنانخس  يا  هنیآ  قاور  ساکعنا  مرذگ ، یم  تا  هغالبلا  جهن  ياه  ناتسبش  زا  یتقو 

، یلع ای 

.تسادیپ دیشروخ  وت ، ياه  فرح  رد  تساریگ ، وت  مالک  تسابیز ، وت  مالک 

.دوش یم  شیوخ  زا  دوخ  یب  ناسنا ، شرّطعم  میمش  زا  هک  تسا  هدییور  قشع  ياه  هژاولگ  تنانخس  غاب  زا 

.دنک یم  یگزات  ساسحا  ناسنا  نآ ، رد  هک  تسا  يراهب  هغالبلا  جهن 

.دنک هفوکش  نامیا  نآ  رد  ات  دنیشن  یم  ام  ياه  لد  ریوک  رب  هک  تسا  یناراب  تارطق  تتاملک 

: ما هتسارآ  تیابیز  نخس  نیا  اب  ار  منهذ  نم ، يالوم 

و تسوـت ؛ نمـشد  نمـشد  وـت و  تسود  تسود  وـت و  تسود  وـت ، ناتـسود  اـما  سک ؛ هس  تنانمـشد  دـنا و  سک  هس  وـت  ناتـسود  »
(1)« .تسوت نمشد  تسود  وت و  تسود  نمشد  وت و  نمشد  تنانمشد ،

.ار نتفکش  ار ، ندش  روراب  زار  ار ، نتسیز  زار  يا  هتفگ  اسر  هچ  یلع ! ای 

.تسا تیاده  غارچ  وت ، مالک 

مادقا ینارماک  مرکا  / وت یب  ... 

.دوب وت  توکس  وت ، مالک 

یمورف ناشاه  تنایخ  ياپ  رد  هراپ  هراپ  ار  نایفوک  دوبک  نامـشچ  هظحل  ره  هک  دایرف  سنج  زا  يا  هدنّرب  ریـشمش  تنامـشچ ، قرب  و 
.تخیر

.ساسحا هدنرپ  رد  .ما  هدرک  ناهنپ  هنیس  رد  وت  زا  هک  یمان  هب  تمناوخ ؛ یم 

! يروبص توکس و  يالوم  تمناوخ ، یم 
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! دنخرچ یم  وت  تیمولظم  یلاوح  رد  هک  يا  هتخآ  ياه  غیت  گنر  دریگ ؛ یم  هزات  ییوب  گنر و  مّلیخت  ياضف  تمناوخ و  یم 

.دننز یم  هسرپ  وت  هاگن  توکلم  درگ  رب  هک  يزومرم  ياهدنخبل  گنر 

.تسوت مان  زا  راشرس  مملق 

! دندایز اه  هلصاف  هک  سوسفا  مود ؛  یم  مملق  ياپ  هب  اپ 

.دنرود وت  زا  نرق  هدراهچ  ام  ناتسد 

.یشوگرخ باوخ  رد  هتفرورف  اه  مشچ  یشوماخ و  زا  دنرپ  اه  شوگ 

! منهذ نوگژاو  ناگژاو  يال  هبال  مود  یم 

.دریگ یم  ناج  وت  هاگن  مین  زا  مدوجو  دیشروخ 

.دبات یم  منترب  ترتسگ  رهم  ياهدنخبل  تشپ  زا  باتفآ 

.مواک یم  ار  وت  قیمع  مان  يانفرژ  هظحل  ره 

.دکچ یم  متاحفص  گرب  گرب  يال  هبال  زا  تتیمولظم  يادص 

.دود یم  میاه  ناوختسا  رد  هاچ _  اب  وت  ياه  هیوگاو  نوچ  هاک _  ناج  یمتام 

.دکچ یم  قشع  نامیا و  تیثیحرب  اه  غیت  قرب  اهریشمش و  کچاکچ  تشپ  زا  هرطق  هرطق  وت  ياه  مشچ 

.دهد یمن  ناما  تلاهج  يادص 

! ناج الوم 

.راذگم هفوک  ياه  هچوک  هب  مدق 

.يونشب تیاپ  ریز  ار  هدش  هدرتسگ  تنایخ  شخ  شخ  يادص  ات  نک  شوگ  بوخ 

.گنرد یب  ياه  گنن  تعامج  يا  رّرکم ، ياهرکم  مدرم  يا  امش  رب  نیرفن 

.رفک دوبک  هنارک  نانکاس  يا  دیلپ ، همه  ناتاه  تسد  يا  چوپ ، همه  ناتاه  تلاصا  يا  امش  رب  نیرفن 

! امش رب  گنن 
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! ناتتشم رد  هدش  هلاچم  ياه  تنایخ  امش و  رب  گنن 

! هیاپ یب  همه  ناتاه  تیامح  يا  یلاخوت ، همه  ناتاهراعش  يا  امش ، رب  ياو 
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! الوم هآ ،

.نیرفآ لامک  تمالک  يا  توکس ، هرجنح  زا  يا  ایرد ، راید  زا  يا 

.ما هدیود  ملق  ياپ  هب  اپ  ما ؛  هتسخ 

 . يا هدرک  عولط  متاملک  هیشاح  رد  هناروابان  کنیا ،

یم متاحفـص  گرب  گرب  يال  هبال  زا  وت  تیمولظم  يادص  یتقو  میاهزور ، لصاح  یب  يایند  هب  نتـشگزاب  يارب  مرادن  یناوت  رگید 
.دکچ

دنرب یم  ار  دوخ  تسد  اه  لگ  وت  یب  »

« دنرمژپ یم  نیمز  رد  تنایعیش 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ایلیا

رهش نیا  رد  ار  تیاه  هناش  رذگب  راذگب و 

رهش نیا  رد  اهوتسرپ  بان  تبرغ  يا 

كاخ هدودحم  زا  رتالاب  ترواب  يا 

رهش نیا  رد  الاح  تندرک ، رواب  تسا  تخس 

جراوخ لسن  نیا  دهاوخ  یم  رس  ود  یغیت 

رهش نیا  رد  ادرف  ار  بارحم  دنکشب  ات 

دننادن دیاش  اروت  ردق  اه  لخن  نیا 

رهش نیا  رد  اقآ ! يوشاهنت ، رگا  راب  دص 

! درم يا  تمرگ  هاگن  زا  كاخ  نیا  دزوس  یم 

رهش نیا  رد  ابیز  هژاوکت  ایلیا ! يا 

تس هدنامن  يزیچ  رحس  ات  رذگب ، راذگب و 
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رهش نیا  رد  اروشاع  دریگ  یم  اپ  هک  ادرف 
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باتفآ هعرج  کی 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  «/ یتفال رطع  »

.درب یم  هاگلتق  لادوگ  تمس  هب  ار  ملد  هاگن  دیآ و  یم  البرک  زا  تیاتفال » رطع   » راب نیا 

! يدوب یهلا  تجح  زا  نیمز  ندش  یلاخ  نارگن  هک  هاگ  نآ  ار ، اروشاع  ياه  مخز  يروایب  بات  یتسناوت  یم  هنوگچ  ناجالوم ،

! يدوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  لسن  فقوت  نارگن  هک  هاگ  نآ 

یناوت یم  هنوگچ  لاح  يدوب ؛ مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تماما ، زبسرـس  ياـه  هناوج  ندـش  رپرپ  نارگن  هک  هاـگ  نآ 
!؟ یشاب مالسلااهیلع  بنیز  هنابیرغ  ياه  هیوم  دهاش  هاگلتق ، لادوگ  رانک 

!؟ یشاب نیسح »  » یهللاراث يولگ  زا  نوخ  ناروف  ياشامت  هب  یناوت  یم  هنوگچ 

! یشاب یفوک  نامدرمان  تسد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناتسلگ  ياه  هلال  ندش  رپرپ  دهاش  یناوت  یم  هنوگچ 

؟ ینیب كاخ  شوغآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  رغصا  یلع  کچوک  هقادنق  یناوت  یم  هنوگچ 

شیاه غاد  نایاپ  هک  ینیشنب  اشامت  هب  شهاگن ، شطعاب  ار  هیقر  مرگ  ياه  کشا  یناوت ، یم  هنوگچ 

! تسین ماش  هناریو  تبرغ و  زج 

يارب مناوت  یم  ار  هیثرم  نیمادک  اه ! یسپاولد  مامت  شخب  شمارآ  تمالک  يا  ناجالوم ،

! دنایامنب ار  مهودنا  تعسو  ات  میارسب  تا  ییاروشاع  ياه  یگنتلد 

! دشاب اه  يرارق  یب  مامت  يوگ  باوج  ات  منک  هیوم  نابیرغ  ماش  دای  اب  مناوت  یم  ار  هماکچ  مادک 
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دورف بسا  زا  هک  ییاج  تسین ؛ البرک  زا  رت  بیرغ  ییاج  مّرحم و  هام  زا  رتاسرفناج  یهام  اروشاع ، زور  زا  رتزیگنا  مغ  يزور  ـالوم ،
! تسیرگ یهاوخ  شهودنا  تعسو  رب  مه  زاب  اهزور  نیا  هک  ییاه  هنابیرغ  رب  یتسیرگ  یتسیرگ ؛  يدناوخ و  زامن  يدمآ ،

نخـس يزار  هچ  زا  وت  اب  همقلع ،» رهن   » هک تسناد  یمن  تسناد ؛ یمن  ار  تیاه  هیوم  موهفم  تناهارمه  زا  یـسک  زور  نآ  ناـجالوم ،
.دیوگ یم 

! دوب دهاوخ  خیرات  زا  يا  هظحل  هچ  دهاش  هیبنیز » لت   » هک تسناد  یمن 

! تفرگ دهاوخرب  رد  یهلا  شرع  ار  هاگلتق  لادوگ  هنوگچ  تسناد  یمن 

! ار هنامز  ياه  یخلت  یتسناد ؛  یم  بوخ  هچ  وت  اما 

شنیرفآ نیگن  شقن  يا  منابرهم ، هشیمه  يالوم 

تسا هدوب  هنامز  زا  وت  هودنا  دریذپ ، یمن  مغ  وت  نییآ 

یتسه يایتوت  هژاو  لگ  ممشچ ، هب  وت  كاپ  تبرت  يا 

تسا هدوب  هناگی  تمغ  هک  مدید  مداتف ، وت  دای  هب  هک  اجره 

ار مغ  رابغ  درب  هک  یکشا  دیوج  هیرگ  ياوه  هک  یضغب 

تسا هدوب  هناقشاع  وت  دای  اب  یناگدنز ، تسخن  زور  زا 
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لاصو دهش 

یمرخ هفطاع  / تشهب معط  توراب ، يوب 

؟ دنا هدمآ  زاجعا  هراّیس  نیمادک  زا  دنتسیک ؟

؟ دنا هتخومآ  نتخوس  نم  رد  دیشروخ ، مادک  بتکم  رد 

؟ دنا هدنارورپ  هتخادگ و  ثداوح ، نیمادک  هروک  رد  ار  ناشبان  داقتعا 

ار تداهـش  هک  ینیقی  دراد ، نیقی  گنر  هک  ینامیا  ناشنامیا ؛ هنییآ  ناشاهدـنب  یناـشیپ  تسا و  کـئالم  هاـگ  هدجـس  ناـش  یناـشیپ 
.دنک یم  لسعلا » نم  یلحا  »

.غورد دود و  نهآ و  نرق  رد  دنا ، تّزع  تریغ و  لسن  زا 

.دوش یم  ناسنا  تفارش  ياهب  نوخ  هک  دنور  یم  يریسم  دادتما  رد  متسیب  نرق  ياروشاع  نادنزرف 

.دهد یم  تشهب  معط  توراب ، يوب  اج  نیا 

.دنریگ یم  تباجا  گنر  اه  هلفان  .دوش  یم  لصّتم  نامسآ  هب  نیمز 

.دنروخ یم  سکاو  تشهب ، هب  دورو  يارب  اه  نیتوپ  دننیب ، یم  تداهش  باوخ  اهرگنس 

.دوش یم  ناشمارحا  سابل  یکاخ ، ياه  سابل 

 ... . نامیا حالس  اب  ناطیش  مجر  هنحص  تسا ، قشع  يانم  تسا ، روضح  تافرع  اج  نیا 
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.دوشن گنرین  زواجت و  لهج و  ینابرق  شبان ، داقتعا  ات  دور  یم  خلسم  هب  دوخ  هک  تسا  یلسن  هاگنابرق  اج  نیا 

ياه ماگ  راظتنا  هک  یتوکلم  يانـشور  هب  مالـس  یگدـنز و  ياه  ینتـساوخ  مامت  اـب  عادو  لاـجم  تساـهوزرآ ؛ زرم  ياـهتنا  اـج  نیا 
 ... . دشک یم  ار  ناشراوتسا 

.دهد یمن  رهش  يوب  اج  نیا 

؟ دنا هدمآ  زاجعا  هراّیس  نیمادک  زا 

.دوش یم  رشتنم  ناشاه  سکع  باق  زا  ییادخ  ياهدنخبل  رطع  زونه 

.تساهنت ياه  لد  ياّلست  ناشتارطاخ  »ي  ارهز تشهب   » مه زونه 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / هتخوس ياه  كاخ 

هتخوس ییاه  كاخ  يور  داتفا  یم  هتسخ 

هتخوس ییادص  رد  ینامسآ  دز  یم  جوم 

تفرگ یم  ناج  شا  یمخز  ياپ  ریز  رد  اهدور 

هتخوس ییاوه  رد  دش  یم  هناورپ  ناهگان 

دیشک یم  رس  ار  قشع  ماج  داتفا و  یم  هتسخ 

هتخوس ییالبرک  رد  اه  کنات  تشم  ریز 

خرس بیس  دنت  رطع  هفوکش ، توراب و  يوب 

هتخوس ییان  مخز  میرح  زا  دیوارت  یم 

خرس ياه  قیاقش  زا  دوب  رپ  درم  ياپ  ّدر 

هتخوس ییاپّدر  وا  زا  دنام ، هک  یبش  نآ 
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دحاو تما 

ییاضر هدیمح  / سدق هتفر  ياهزور  باوخ 

؟ تسا هدش  مگ  یناراب  ياهربا  مکارت  رد  تنامسآ  هک  یشک  یم  سفن  نشور  هنیآ  مادک  رد 

.رباعم اهرذگ و  رد  دچیپ  یم  اهزیلهد ، اه و  نالاد  رد  دیچیپ  یم  مونش ؛  یم  ار  تیادص 

.دوش یم  بآ  تتسد  يدوگ  رد  گنس ،

.دریگ یم  لاب  هنارتوبک  گنس ،

؟ دنشک یم  هلعش  ناشیدوگ  رد  هتفرگ  رگ  سوناف  ود  هک  يا  هدرک  نفد  رود  هنارک  مادک  رد  ار  تیاه  مشچ 

.تدوجو ناکرا  رد  دچیپ  یم  ادص  ینک ؛ یم  تشم  ار  تیاه  تسد 

.دنیآ یم  دایرف  هب  تیاه  هتخای 

کشا رو  هلعش  یمشخ  رد  ار  تا  یگراوآ  ینز  یم  هجض  ار  تا  هدش  ناریو  ياه  هناخ  ینز ، یم  دایرف  ار  تا  هدش  لاغـشا  ياهزرم 
.يزیر یم 

ور یساسحا  نازیرگرب  تیاه  هناش  رب  هلاچم  يزیئاپ  هچ  رگا  دهد ؛  یم  توراب  راهب و  يوب  تیاوه ، دوش ، یم  ناراب  هلولگ  تیادص ،
 . تس یناریو  هب 

.دهد یم  رپرپ  ياه  هفوکش  يوب  دشوج ، یم  تیاه  نایرش  رد  هک  ینوخ 
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هراپ ياه  کسورع  هارمه  ار  تناکدوک  هناکدوک  نوتیز  هتسشن  نوخ  رد  ناتخرد  ياپ  دنک ، یم  وهوه  ار  تا  ییاهنت  داب  نک ؛ دایرف 
شوپهایس ياه  تسد  اب  كاخ ، زا  تمسق  مادک  رد  نینوخ ، و 

؟ ینک یم  نفد  شیوخ 

.دبوک یم  هنیس  رب  رپرپ  تا  هدماین  راهب  دهد  یم  نونج  نوخ و  يوب  تکاخ  یناراب ، تیاه  مشچ  دلان  یم  هایس  تیولگ 

هفخ ياوه  رد  کیرات  ياهزور  ماـحدزا  رد  ندروخ  رگج  نوخ  لاـس  یـس  دـنیب ؛ یم  ار  شا  هتفر  ياـهزور  باوخ  سدـقملا ، تیب 
.ندیشک سفن 

ار تنطو  هراپ  هراپ  دـتفا  یم  هرامـش  هب  تسفن  .هدوهیب  ياه  كاخ  هکت  يور  ناطیـش ، هلاسرازه  باوخ  خـلت  ياه  هقیقد  اـه و  هیناـث 
.ینز یم  دایرف 

.خیرات هتفرگ  شتآ  ياه  هچوک  رد  يود  یم 

.يزیر یم  کشا  ار  تندوب  هناگیب  شیوخ ، نطو  رد  لاس  یس 

.يوش یم  هریخ  هدماین  ياهزور  هب 

رگا یتح  يریگ  یم  لاب  هنارتوبک  ضارتعا ، ياوه  رد  دوجو  مامت  اب  دوش  یم  گنـس  تندـب  هکت  هکت  دـنوش  یم  گنـس  تناتـشگنا 
دوش عییشت  توراب  دود و  نوخ و  يال  هبال  رد  تردام  شود  رب  تا  هزانج  رگا  یتح  دننزب ، هل  هل  وت  نوخ  یمرگ  زا  نوتیز ، ناتخرد 

.ینک هزم  هزم  شیوخ  مارآان  ياه  کلپ  ریز  ار  تنیهم  هتفکش  ياهزور  باوخ  هتسب ، همین  يا  هچیرد  زارگا  یتح 

.تسا یندشن  حتف  تریگمشچ  هوکش  ياه  هلق  تسیاب ! مکحم  تسیاب ! نامز ؛ ناکم و  زرم  زا  يوش  یم  در  شیوخ  یب 

.شکب سفن  نشور  ياه  هنیآرد 

.درببار تسفن  اوه ، یگفخ  راذگم 

.تسیاب سدقملا  تیب  ییانشور  رد 

.ار تیوگم  ياهدرد  نزب  دایرف 

.نک هناشن  یکیرات  تمس  هب 

« نزب تسا ، نیمز  بوک  ناهد  نوناق  گنس  دننک ؛ یم  هنامک  تیاهتسد  »
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شبات یلع  ربنق  / راید دای 

( ناتسناغفا رجاهم  رعاش  هدنسیون و  )

! مناتسناغفا

ار مبلق  وت  زا  نتـشون  تسین ، يزیچ  هک  ملق  دزوسن ؟ ملق  هک  مسیونب  هنوگچ  ار  وت  .مسیونب  ار  وت  دـنتفگ  ما ! هتخوس  اـهراب  ياـهایؤر 
.دشک یم  هلعش  هب  ار  مناج  دنز ، یم  شتآ 

.يا هدوبن  نطو  نم  يارب  هاگچیه  هک  ینطو  ینم ؛  نطو  وت  رخآ 

؟ يا هتفرگ  مشوغآ  رد  یک  يا  هداد  مهانپ  یک  وت  .دـهد  یم  هانپ  شمرگ  شوغآ  رد  ار  شنادـنزرف  هک  تسا  یناـبرهم  رداـم  نطو ،
یم تبرغ  اجک  تساجک ؟ تدنزرف  نیا  يدیسرپ  یسک  زا  هاگ  چیه  وت  يا ؟ هدوب  ربخاب  نم  لاح  زا  یک  يا ؟ هدناوخ  دنزرف  ارم  یک 

؟ دشک

وت زا  ار  روگ  هعطق  کی  يوزرآ  مه  زونه  دندرپس و  ناج  تبرغ  ياه  نیمزرس  رد  وت  رادید  يوزرآ  رد  هک  يریپ  ناردام  لاح  زا  وت 
؟ يدش ربخاب  هاگ  چیه  دنراد ،

؟ منک تیاکح  هنوگچ  ار  قارف  مغ  میوگب ؟ نخس  هنوگچ  وت  اب  مناتسناغفا !

هک مهد  شحرـش  هنوگچ  تسا ، نم  درد  نیرت  گرزب  وت  مغ  دوشن ؟ ریقح  هک  منک  شتیاـکح  هنوگچ  نم ، يارب  تسا  زیزع  وـت  مغ 
؟ دوشن کچوک 

: دوب هدورس  هنوگ  نیا  ارم  مغ  شیپ  اه  لاس  هک  مریگب  کمک  هظحل  نیا  رد  يرد ، نابز  نیریش  نایب  نآ  زا  دهاوخ  یم  ملد 

راز میرگب  نانچنآ  راید  رای و  دای  هب 

مزادنارب نایم  زا  رفس  مسر  هار و  هک 

.دوشن هتفگ  نیا  زا  رتشیب  وت  ياه  مغ  تسا  رتهب  منک  یم  نامگ  منهیم ! ماتسناغفا ،

.دنامب هتفگان  وت  نم و  ياهزار  هک  تسا  نآ  رتهب 

! مزیزع روشک  یشاب  زبس  زور ، نآ  ات  تفگ ؛  مهاوخ  ار  اه  تیاکح  رگید  یتفریذپ ، ارم  تشوغآ  رد  يزور  رگا 
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یناهبزور یلع  دمحم  / سدق رب  مالس 

.دپت یم  وت  دای  هب  ناهج  رد  هک  ییاه  بلق  مامت  هرامش  هب  یمالس  سدق ؛  يا  وت  رب  مالس 

، زونه هک  ییاه  نزریپ  دنا و  هدربن  دای  زا  نطو ، زبس  هنایـشآ  هب  ار  اهدغج  موجه  موش  هظحل  هک  ینادرمریپ  .تنادـنزرف  وت و  رب  مالس 
.دنروآ یم  دای  هب  وت  نامسآ  خرس  بورغ  زا  شیپ  ار  يدازآ  نشور  ياهزور 

گرب ردـپ ؛ ياه  سکع  زا  تسا  رپ  ناش  یـشاقن  رتفد  دـنا و  هدیـشوپ  نفک  ناشاه  کسورع  هک  یناکرتخد  وت ؛ ناـکدوک  رب  مـالس 
تسد زونه  ردپ  مود ، گرب  اپ ؛  مه  دراد و  تسد  مه  دراد  رس  مه  ردپ  لوا ،

.دیپس ییاه  لاب  اب  تسا  يا  هنیس  طقف  ردپ  رخآ  هحفص  اپ و  کی  دراد و 

دادـم اب  زور  ره  نوخ و  سرد  موس ، سالک  متـس و  سرد  مود ، سـالک  .دـنناوخ  یم  یگراوآ  سرد  لوا ، سـالک  هک  یناـکرتخد 
 ... داد و نوخ  اباب  : » دننک یم  قشم  یلگ 

.تا هنایشآ  یب  هشیمه  نارتوبک  سدق و  يا  وت  رب  مالس 

.دنا هدروآرد  ار  هنتف  مشچ  هک  یناوزاب  رب  دنا و  هتفر  هناشن  ار  نمشد  بلق  هک  ییاه  نامکریت  رب  و 

! دننک یم  سمل  ار  ردپ  شزاون  یمرگ  هرابود  وت  ناکدوک  دوش و  یم  زاس  همغن  تیدازآ ، هنارت  هک  زور  نآ  وت و  رب  مالس 

! سدق يا  میا ، هتسشن  راظتنا  هب  ار  تیئاهر 
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نامز هچیرد  زا 

شیاین زور  هفرع 

هراشا

هبنش جنپ 

نمهب 1383  1

هجحیذ 1425  9

Jon. 20  . 2005

يوسوم همطاف  هدیس   / اه لگ  هیعدا 

؟ تسا ماقم  تافرع  ما  هنیس  يانخارف  هک  مناوخب  هچ  ار  وت 

 ... دیرَولا ِلبَح  نِم  َّیلا  ُبرقَا  َوُه  نَم  ای  مناوخب  هچ  ار  وت 

؟ منزب ادص  مراکهانگ  هجهل  اب  هنوگچ  ار  وت 

؟ ینابغاب نیرتهب  ارم ، ِیهایگ  ّسح  هک  مناوخب  هنوگچ  ار  وت 

؟ يوَجن ّلُک  دِهاش  ای  منک : هیزنت  هنوگچ  ار  وت 

؟ لیمَجلا َرَهظَا  نَم  ای  میارسب ، دوعوم  لگ  نیمادک  هناراهب  هب  ار  وت 

.اه هناخدور  دنلب  زامن  اب  دیشروخ ، هصاخ  لامعا  اب  اه ، هنییآ  فاص  فوصت  اب  اه  لگ  هیعدا  اب  منزب ؛ فرح  ناراب  اب  دیاب  وت  اب 

.منک لقن  لقع  نایب  اب  دوش  یمن  ار  وت 

.دنا هفرع  یپ  زا  همه  منابش  منازور و  نم ! راگدرورپ  يا 
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.یجنگ یمن  مناگراتس  حیبست  رد  تقو  چیه  وت 

.یتسه زار  ضحم  ياه  لگ  راد  هنییآ  وت 

.تسا نیبم  قفا  وت ، ملق  یشنیرفآ ؛  قلطم  هدنسیون  وت 

.سیونب ناراب  ارم  تخرد ، ارم  هدنرپ ، ارم  .سیونب  ارم  زور ، نیا  رد  هرابود  اراگدرورپ 

.سیونب نآرق  نشور  ياه  هیآ  هیبش  سیونب ؛ ناسنا  ارم  هام ، ارم  یهام ، ارم 

مادقا ینارماک  مرکا  / البرک مرحم 

.یناراب لالز و  یتاظحل  كرادت  رد  دنناشوج ، کشا  ياه  همشچ  زورما ،

.دیراب ار  شیوخ  دش و  هفرع »  » تیاهن یب  تفرعم  رد  قرغ  دیاب  زورما 

! زورما دنزرل  یم  گنهامه  هچ  اه  هناش 

! زورما دنپت  یم  گنهامه  هچ  اه  بلق 

! زورما دنوش  یم  ییالبرک  گنهامه  هچ  اه  مشچ 

.تسکش ار  اه  ینادرگرس  مامت  تشادرب و  يراسکاخ  عضاوت و  گنس  دیاب 

.دراب یم  اباحم  یب  مه  نامسآ 

.مخرچ یم  مخرچ و  یم 

.منز یم  دایرف  ار  تتمظع  نامسآ ، هنهرب  فقس  ریز 

! مگ نم  يوش و  یم  ادیپ  وت 

.یهت شیوخ  زا  موش و  یم  زیربل  وت  زا 

.دکچ یم  نوخ  ما  هژاو  هژاو  زا  مناوخ و  یم 

.موش یم  البرک  مرحم  مناوخ و  یم 

.منز یم  هرگ  هورم  افص و  لالز  هب  ار  میاه  مشچ  هچیرد 
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.مناوخ یم  مزوس و  یم 

.نادرگم مورحم  تسا  نم  دزن  هچ  نآ  ّرش  هب  تسوت ، دزن  هک  ریخ  نآ  زا  ارم  ایادخ ،
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.میآ یم  دورف  کشا  هیشاح  هب  هفرع  زارف  زا 

.هانگ ینیگنس  نیا  زا  ما  هتخیرگ  منک  یم  ساسحا 

.تسا هدش  هدرتسگ  مرس  يالاب  نامسآ ، رتچ 

.مریگ یم  جوا  لابکبس 

.ما هدش  البرک  مرُحم  منک  یم  ساسحا 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / قشع زور 

.میاتس یم  ار  وت  تلیمج  فاصوا  فیرش و  ياه  مان  مامت  رکذ  اب 

هک تلیمج  لامج  یّلجت  هب  میاتـس و  یم  ار  وت  اهنت  تسا ، شیاین  زور  هک  زورما  ار و  اه  ییابیز  شتـسرپ  يا  هتخومآ  مهاگن  هب  وت  و 
.دش قشاع  اّنبَر ،»  » کی اب  دوش  یم  هک  یلصف  قشع ؛ لصف  هب  مروآ  نامیا  .مروآ  یم  نامیا  تسا ، هدنکفا  وترپ  یتسه  هب 

هراظن هب  ار  تسود  ترـضح  لامج  یّلجت  قشع ، تافرع »  » رد ناگتـشرف ، دـننامه  درپس و  نامـسآ  یهاـنیال  ياـیرد  هب  لد  دوش  یم 
! تسشن

اه یگناقشاع  زا  ادخ  اب  شترـضح ، هارمه  تفر و  البرک  ییاروشاع  تافرع  هب  مالـسلا ،» هیلع  نیـسح   » دای ّمنرت  زا  راشرـس  دوش  یم 
! تفگ

.تفرعم نامسآ  هب  جورع  زور  قشع ، زور  شیاین ، زور  تسا ؛ هفرع  زور  زورما ،

! دنک یم  هدنز  اه  لد  رد  ار  مالسلا  هیلع  ملسم  ترضح  دایرف  نیسپاو  هرطاخ  هک  تسا  يزور 

! تسا جع )  ) دوعوم ترضح  ياه  شیاین  نیرت  هزات  رظتنم  نامسآ ، هک  تس  يزور 

َکَیِلا ّیبَر َو  َّکنِاب  ًارِقُم  ََکل  هّیبُوبّرلاـب  ُدَهـشَا  َکـَیلا َو  ُبَغرَا  ّینا  ّمُهللَا   » منرت هب  لد  تباـجا ، دـیما  هب  هک  تس  یناـفراع  ماـمت  زور 
! دنا هدرپس   (1)« يّدَرَم

! يدیحوت كاردا  هب  ندیسر  يارب  نایجاح  يافص  زور  تسا ؛ زبس  ياه  تباجا  یبآ و  ياه  تونق  زور 

.هفرع زور  قشع ، زور  تفرعم ، زور  نافرع ، زور  دننیب ! یم  اعد  منرت  رد  ار  دوخ  شمارآ  دنا و  هدنز  قشع  اب  هک  تس  ییاه  لد  زور 
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يوسوم همطاف  هدیس  / توکلم ياپ  ّدر 

.اعد توکلم و  تعاس  رد  تسا  كاخ  هدرتسگ  هداجس  نیمز ،

.دنراد یمرب  اعد  هب  ار  ناشتسد  ياه  هخاش  هک  هاگ  نآ  دننارازگ  زامن  فوفص  اه  تخرد 

.دنهد یم  تباجا  ياه  هویم  و 

.دندنویپ یم  لحاس  هنشت  نابل  هب  نانک  رافغتسا  هک  دنناگدننک  هبوت  هراومه ، ناشورخ و  ياه  جوم 

.دنور یم  شیپ  كاخ ، يارس  هعموص  رد  ریز ، هب  رس  مارآ و  دنا ؛  « هّللا ناحبس   » مکحم رکذ  اه ، هناخدور 

.میونشب هک  تسام  رب  دننک و  یم  انث  دمح و  ار  راگدنوادخ  نیمز ، رد  تادوجوم  مامت 

.درک لابند  ار  توکلم  ياپ  ّدر  ناوت  یمن  لایخ  طخ  اب  هک  تریح  دلوت  نامز  تسا ، شیور  رّطعم  نامز  شیاین ، سدقم  ياه  هظحل 

.منز یم  مدق  انعم  غاب  رد  هنابش 

یَلَع ُنمحّرلأ  : » دیوگ یم  دوش و  یم  « جاّرد  » یکی دوش : یم  لیدبت  هدنرپ  جنپ  هب  مناتشگنا  منک ؛ یم  هلی  نامـسآ  رد  ار  متـشگنا  جنپ 
دحاو ای  : » دنک یم  دایرف  تسا ، هتخاف »  » هک رگید  تشگنا  ًاقح » ًاقح  هّللا  ناحبـس  : » دیوگ یم  و  نیهاش »  » يرگید و  يوَتـسا » ِشرَعلا 

«. تایلبلا عفاد  ای  تایفخلا ، ملاع  ای  : » دیوگ یم  زاب  و  ًاقح » ًاقح  هّللا  ّالا  هلاال  : » دیوگ یم  رازَه  دمص .» ای  درف  ای  دحا  ای 

.دنوش یم  رود  دننز و  یم  رپ  متسد  زا  ناهگان  زار ، ناگدنرپ 

(1)« مُهحَیبست نوهَقفَن  نِکل ال  هِدمَِحب َو  ُحّبَُسی  ّالاء  یَش  نِم  نِا  َو  :» دومرف هک  مسر  یم  نآرق  ینارون  نشور و  تایآ  هب  نم  و 

! ادنوادخ

.تسا هدش  مگ  ناهج  تشد  رد  مناج  يوهآ  منک  یم  ساسحا 

.منزب ادص  ار  وت  ربا ، لگ و  میسن و  ایرد و  بان  شیاین  اب  هارمه  مهاوخ  یم  میوگب ، وت  زا  هرابود  مهاوخ  یم 

.بایرد ارم  راکشآ ! ناهن  يا  ناهنپ و  يادیپ  يا  نادیما ، ان  دیما  يا  ناهانپ و  یب  ریگتسد  يا 
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لیقع نب  ملسم  ترضح  تداهش 

ییاضر هدیمح   .../ دیشروخ ات  تروبع  ّدر 

! هدیشک یگنر  ود  باقن  رد  هرهچ  کیرات  رهش  يا 

! بش رسارس  رهش  يا 

! راوگوس ياه  ناهد  لیلد  یب  توکس 

مـشچ نیمز و  ياه  هیر  رد  دود  یم  هک  تسا  هانگ  ياوه  اوه  تسا ! هعجاف  ياوه  اوه ، كاخ ! هدرـشف  هنیـس  رب  مکارتم  ياهدرد  يا 
تریغ سنج  زا  یگنادرم  هدروخ  كاخ  ياهرجنخ  سنج  زا  ییاه  هاـگن  قرب  اـب  ار  بش  کـیرات  ياـه  هیواز  دـنواک  یم  هک  ییاـه 

.یمدرمان هدیسوپ  ياه 

زا رو  هلعـش  تس  یمنهج  تنیـشتآ ، ياه  سفن  مره  هک  يا  هتخود  هتـسب  هرجنپ  مادک  رب  ار  تناهد  هدیـسوپ ! ناماس  یب  رهـش  هفوک ،
.تمادن

.رت خلت  ياه  هیناث  رس  زا  درذگ  یم  خلت  دوش و  یم  هلاچم  بش  تنوماریپ و  یکیرات  هوبنا  رد  ینز  یم  کلپ 

نامیپ زیخ  هلولو  مارآان و  ياه  هچوک  رد  ار  هانپ  یب  دیـشروخ  نیا  دروآ  دـهاوخ  رد  اپ  زا  دـیا ، هتخیر  هثداح  ماـج  رد  هک  ینارکوش 
.ینکش
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! ملسم

.كالفا اب  هتسویپ  كاخ  ياتسار  رد  دننز  یم  داقتعا  ياه  هناوج  تیاه  تسد 

.دنراد ار  شا  ینک  هشیر  دصق  نزربت ، تسد  رازه  دنناود و  یم  هشیر  دنوش ، یم  زبس  تیاه  تسد 

.تدایرف يور  هبور  دنوش  یم  هتسب  اه  هرجنپ  يرذگ ؛  یم  اهنت 

.تا هرجنح  زا  دشوج  یم  هک  ار  یشتآ  دونش  یمن  یشوگ  چیه 

زا يراز  هبنپ  دونش ؛ یمن  ار  تیادص  یشوگ  چیه  اج  نیا  اما  دنک ، یم  دایرف  هب  راداو  ار  وت  دشوج ، یم  تیاه  نایرـش  رد  هک  یتریغ 
.تسا هدرک  رپ  ار  رهش  ياه  شوگ  تلفغ ،

.دزیر یم  هراتس  تیاه  ماگ  در  زا  يوش و  یم  در  تدننیب  یمن  دننیب و  یم  دننز  یم  کلپ 

.دنرگن یم  زاب  همین  ياه  نزور  زا  ار  وت  هتسب ، ياهرد  تشپ  دنشاپ و  یم  اه  هراتس  رب  كاخ 

.تا يرای  هب  دوش  یمن  دنلب  یتسد 

یم توکس  هک  يرهـش  دنوش و  یم  وحم  رابغ  نوچ  دنزیر و  یم  راو  هراوف  هک  یتاملک  دنخرچ  یم  فده  یب  داب  رد  هک  ییاه  همان 
.دریگ یم  لکش  تا  یمدق  کی  رد  هک  ار  يا  هثداح  دشک  یم  راظتنا  دنک و 

تتماق و راوهوک  تا و  یناراب  ياه  مشچ  و  ینرصنی _ » رصان  نم  له  « _ ؛ دچیپ یم  خیرات  ياه  نالاد  رد  تیادص  ینز ؛  یم  دایرف 
.يرای يارب  یتسد  دیما  هب  ار  اه  هیواز  دنواک  یم  هدوهیب  هک  تیاه  تسد 

.بش هتسب  راگنز  هحفص  رد  دتلغ  یم  هام 

.دنز یم  سفن  سفن  هثداح ، .دبوک  یم  هنیس  هب  رهش ،

کی هک  ییاهرد  زج  .دهد  یمن  یباوج  ار  تیادص  سک  چیه  زونه  اما  دنک ، یم  ادیپ  همادا  دیـشروخ  ات  تروبع  در  يوش و  یم  در 
.دنوش یم  هتسب  تتیمولظم  رب  کی  هب 

يداب تهزن  / تسافو یب  هفوک  نامه  هفوک 

! هدازومع تسا  هایس  میور 

.دیگنج دنهاوخ  تباکر  رد  دندوب  هداد  هدعو  هک  نانآ  دنا ؛ هدرک  رس  هب  سرت  رجعم  هک  ینادرم  تراقح  تلذ و  زا  هایسور 
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.دنشک یم  تسد  نآ  زا  دنوش ، هتسخ  هاگره  هک  تسا  هناکدوک  رطخ  یب  ياه  يزاب  ناسب  هفوک ، نادرم  يارب  گنج 

! تتایح ياه  گر  ندیرب  يارب  دنا  هدرک  زیت  ار  ناشزورید  ياه  ملق  هک  داب  هدیرب  ناشتسد 

رکـشل هناـهب  هب  اـهنآ  همه  هکنیا  هنرگم  دـناد ؛ یم  بوخ  هّللا )  هنعل   ) داـیز نبا  ار  زادرپاـیؤر  تعاـمج  نیا  باوـخ  گر  هک  یتـسار 
یگنادرم تفارش و  دندرک و  ضوع  گنر  دمآ ، دهاوخ  ماش  زا  هک  ینیغورد 

؟ دنتشاذگ اپ  ریز  ار  ناش  هتشادن 

! ناج نیسح 

هلـصو راب  رازه  يایروب  هک  یناد  یم  نم  زا  رتهب  يا ، هدوب  هفوک  راـکتنایخ  ياـه  هچوک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ییاـهنت  دـهاش  هک  وت 
.دنا هدروخ  سرت  قلعت و  دیدرت و  ياه  هنایروم  ار  هفوک  مدرم  نامیا  هدش 

هرهچ هک  یناد  یم  نم  زا  رتـهب  يونـش ، یم  هفوـک  فارطا  ياـه  هاـچ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ياـه  هیرگ  نینط  زوـس  زوـنه  هـک  وـت 
شیاه یتشز  نیغورد ، ياوقت  كزب  اب  هک  تسا  ایند  هدز  ماذج  هفوک ، یلاها  یگدازآ 

.دوش یم  عیاش  رتشیب  زور  هب  زور  تسا و  رادریگاو  یتسرپایند ، يرامیب  هک  نکرواب  هدناشوپ ؛ ار 

نبا خاک  زا  هک  يداب  رگا  دـخرچ ؛ یم  هنامز  داب  اب  ّقلعم  اوه و  رد  اپ  هدـناودن و  هشیر  ینید  چـیه  كاخ  رد  ناـیفوک  دوجو  تخرد 
.داد دنهاوخ  داب  هب  مه  ار  ناش  هدز  تفآ  نامیا  وج  کی  نامه  دشاب ، قفاوم  رتشیب  ناش  یناسفن  ياهاوه  اب  دزوب ، نوعلم  دایز 

؟ دنارتسگب یگدازآ  گرب  خاش و  قشع ، ياوه  رد  دریگب و  اپ  البرک  كاخ  رد  دناوت  یم  اجک  يا  هثیبخ  هرجش  نینچ 

اریز دـهدن ، يا  هرمث  زگره  دزرلب و  دـیب  نوچ  شناریما ، نشخ  ياهداب  ربارب  رد  دـنامب و  هفوک  ریاب  نیمز  رد  هک  رتهب  نامه  وا  يارب 
، دروخب نآ  زا  هک  ره  تسا و  یبصغ  لاک و  یتخرد  نینچ  هویم 

.دیور یم  شندب  رب  مارح  تشوگ 

یمارح ياه  همقل  لیلد  هب  دنیشن ، یمن  امش  ناج  رد  قح  مالک  هک  نیا  : » يدومرف دایز  نبا  رکـشل  هب  باطخ  تدوخ  هک  نیا  هن  رگم 
؟» دیدروخ هک  تسا 

لاهن تشاذگ ، اپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربنمرب  مالـسلا  هیلع  یلع  ياج  هب  نیبصاغ  هلـسلسرس  نآ  هک  يزور  نآ  زا  يرآ !
تفالخ نیا  هشیر  عطق  يارب  هک  یناناملسم  زا  کی  ره  دش و  هتشاک  یبصغ  نیمز  رب  تفالخ 

.دندش کیرش  دوخ  نیغورد  نایاوشیپ  مرج  رد  دندرکن ، شالت  یبصغ 
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تفالخ تخرد  نامه  تارمث  ناشرمع ، کی  قزر  دنا ، هتفر  دیزی  هدنیامن  نیرز  تخت  ياپ  هب  وت  ریفس  ربنم  ياپ  زا  هک  ینایفوک  نیا 
.تسا هدوب  یبصغ 

! ناج نیسح 

نتفگ نخس  ناگدرم ، ربق  رس  رب  هک  روط  نامه  سپ  دنا ؛  هدیشاپ  ناتسروگ  كاخ  نآ  رب  ییوگ  هک  نادب  يرهـش  نوچمه  ار  هفوک 
مه نایفوک  هدز  لفق  ياه  لد  ربنم  رب  ندناوخ  هباطخ  تسا ، هدوهیب 

.تشاد دهاوخن  يا  هجیتن 

هبوچ تمس  هب  ار  مناج  یب  نت  دنشک و  یم  ریشمش  میور  هب  دنزیر و  یم  شتآ  مرس  رب  هک  ینادرمان  نیا  هک  هدازومع  داب  هایس  میور 
هیلع یلع  رـس  هک  تسا  يا  هفوک  ناـمه  زونه  هفوک  هک  میوـگب  متـسرفب و  يدـصاق  تیارب  اـت  دـندادن  یلاـجم  نم  هب  دـنرب ، یم  راد 

! تفاکش دوخ  تنایخ  ریشمش  هب  ار  مالسلا 

 ! هّللاّرس ناگدرپسرس  هلسلس  رس  يا  دنامب ، تمالس  ترس  هک  تسا  نیا  میاعد  طقف 

شبات یلع  ربنق  / دندرک ناراب  ریت  ار  شیوخ  نادجو  تماق  نایفوک 

.هّکم رابت  زا  دوب  يورس  ییاهنت  رگاشامت  زور  نآ  هفوک ،

قامعا زا  ادص  یب  هتسهآ و  اه  لخن  .دندوب  هتسکش  رس  زور  نآ  هفوک  ياه  لخن  .تسکش  مه  زاب  ار  يرادافو  نامیپ  زور  نآ  هفوک ،
.دنداد یم  دنویپ  مه  اب  ار  اه  هثداح  اه  لخن  .دنتسیرگ  یم  نورد 

 ... اه لخن  .دندرک  یم  تسکش  ساسحا  اه  لخن  .دندرک  یم  هسیاقم  الوم  هنابش  ياه  هیرگ  اب  ار  ملسم  ییاهنت  اه  لخن 

.دندز یم  هجض  هناخ  هب  هناخ  هچوک  هب  هچوک  هفوک ، نانز 

.ندنام هب  ندوب ، هب  اهنت  .دندرک  یم  رکف  ندنام  هدنز  هب  اهنت  هفوک  نادرم  .دوب  یگدنز  رز و  هتسب  اما  نادرم  تّمه 

.دوب ندیشک  سفن  نامه  مهم  .دننامب  هدنز  یتمیق  هچ  هب  دوبن  مهم  هفوک  نادرم  يارب 

ناوجان سب  اوه   » دوب و ناتـسمز  سبح ؛ اه  سفن  ناـبیرگ ، رد  اهرـس  هتـسب ، همه  اـهرد  .دـنتخیرگ  یم  دوخ  زا  یگمه  هفوک  نادرم 
«. درس هنادرم 
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زوس هچ  اب  زامن  لاح  رد  زاورپ ، هشیدنا  رد  زاینو ، زار  مرگرس  نز ، کی  هناخ  رد  يدرم  ناوج  و  ... 

! زادگ و 

.لیقع دنزرف  ملسم ؛

.روز رز و  ناگدنب  نآ  هن  دوب ، وا  ناملسم 

.دوب نیگارهز  دوب ، نیگامرش  .دوب  هدننکش  وا  يارب  نایفوک  ینکش  نامیپ  .دوب  هداتسیا  نیتسخن  نامیپ  رس  رب  وا 

خساپ یب  نومزآ  کی  رد  رهش ، کی  یناملـسم  هک  تسا ، هدنام  اهنت  هفوک  راوید  رد و  نایم  رد  ملـسم  هک  نآ  يارب  هن  دوب ، هدننکش 
! دیما نیا  يدیماان  زا  رت  خلت  یساسحا  هچ  .دوب  هفوک  ناملسم  راودیما  ملسم ، .تسا  هدنام 

نیمه هک  دوـب ، ناـمهم  کـی  نوـخ  نتخیر  یپ  رد  هناـخ  هب  هناـخ  هچوـک و  هب  هچوـک  هاپـس ، کـی  هک  ور  نیزا  هن  دوـب ، نیگاـمرش 
.اه همان  توعد  هک  همان  توعد  هن  دندوب ، هداتسرف  نامهم  يارب  همان  توعد  دوخ  نامجاهم ،

رب هوبنا ، تعامج  کی  نادجو  هک  ور  نآ  زا  هکلب  دوش ، یم  هتخیر  كاخ  رب  هنابیرغ  ملسم ، نوخ  هک  ببس  نآ  زا  هن  دوب ، نیگارهز 
.دور یم  راد  زارف 

.دندرک ناراب  ریت  ار  شیوخ  نادجو  تماق  نایفوک  دوب ؛ هفوک  نادجو  ملسم ،

! ایند يا  وت  رب  فا 

مادقا ینارماک  مرکا   / دورب دیاب  ملسم 

! ملسم تسوت ، تیمولظم  هاوگ  اه  کشا  نیا 

.ورن رتولج  اما  يدرک ؛ نیز  ار  تا  هناقشاع  رفس  بکرم  قوش ، ناتسد  اب  هک  وت  رب  دورد 

.دهد فک  زا  ار  دوخ  تریس  كاپ  گرزب و  نادرم  نیمز ، تسا  دوز 

.دننز الاب  تیارب  گرم  نیتسآ  هفوک ، ياهراتفک  تسا  دوز 

.دنزوسب دنشکب و  رجز  دنشاب و  دیاب 
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.دنکچ ورف  شیوخ  تنایخ  ياپ  رد  هکچ  هکچ  دنشاب و  دیاب 

.تسا دیدرت  ياه  هچوک  تسا ، هدش  هدرتسگ  وت  ياپ  ریز  هک  اه  هچوک  نیا  ملسم ،

.تسا هدش  هدرتسگ  اه  تسد  رود  ات  تنایخ ، عاعش  نیا 

.ورن رتولج  ملسم ،

.دنیاس یم  دایز »  » ياه همعط  رب  عمط  نادند  هک  دنتسه  يا  هنسرگ  ناگرگ  نایفوک 

.شنیرز ياه  هسوسو  راتفرگ  دنا و  هناجرم » نبا   » هسیسد ریسا 

.ورب دعب  دنزومایب و  ار  تعیب  مسر  تسرپرز ، مدرم  نیا  راذگب 

.نکن هاگن  ناشاه  دنخبل  هب 

.دننک یم  هل  تنایخ  لاگنچ  رد  ار  وت  رگید ، یتعاس  اما  دنا ؛ هدروآ  هنییآ  بآ و  تیارب 

.يونش یمن  ار  مدایرف  خیرات ، هدروخ  كاخ  نورق  سپ  زا  هک  سوسفا !

.دور یم  قشع  نومزآ  هب  ملسم  .دنا  هناهب  نایفوک  هفوک و  .دورب  دیاب  ملسم  هن ! اما 

.هدیچیپ نامز  رد  هرامعلاراد  هاق  هاق  يادص 

.تسا هدش  بوکخیم  هثداح  یخلت  زا  مه  نایفوک  شومچ  نانچ 

.دش هتفریذپ  قشع ، نومزآ  رد  ملسم 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  !/ این هفوک  هب 

.دندرگرب شوخ  ياهربخ  اب  دهاوخ  یم  ناشلد  هشیمه  اه  كدصاق 

.دنک یم  نیگنس  سفنت  يارب  ار  ملد  ياضف  گرزب ، یتنایخ  یگدولآ  دروخ و  یم  قرو  رهش  میوقت  یهایس  يور  میاه ، تسد 

.تسا هتفرگ  تنایخ  يوب  رهش  هتخوس  كاخ  دخرچ و  یم  رهش  کیرات  ياه  هچوک  رد  هک  منیب  یم  ار  ملسم » »

.رود ياه  لاس  نامه  زا  مسانش ؛ یم  ار  هفوک 

.دفاکش یم  ار  بارحم »  » هک تسا  تنایخ »  » و تیانج »  » رس ود  ياهریشمش  هاگداز  هفوک ،
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یحرط هفوک  زورما  .دـنتفرگ و  یم  رود  دـندیراب و  یم  بیرغ  یتوبات  يور  هک  تسا  یمرـش  یب  نیگآرهز  ياـهریت  هاـگداز  هفوک ،
.دراد رس  رب  گرزب  یتنایخ  زا  رگید 

.داینب یب  نامیپ  دهع و  رازه  هدجه  تسا ؛ نیغورد  هبیتک  رازه  هدجه  زا  راشرس  هفوک  و  ...

.ددنب یم  شقن  مالسلا  هیلع  ماما  ياه  بل  رب  خلت  يدنخبل 

لالز ياه  بآ  زا  ناماهرهن  هک  باتشب  هفوک  تمـس  هب  ماما  يا  : » دوش یم  دنلب  نایفوک  نیغورد  يادص  دنک ، یم  زاب  هک  ار  اه  همان 
 ...« باتشب تسا ، لامالام  لوصحم  هویم و  زا  ناماهرازتشک  تسا و  هدش  رپ 

.دناوخ یم  ارف  روضح  مزب  هب  ار  ملسم » »

.دراشف یم  شا  هنیس  یمرگ  رد  ار  شیومع  رسپ  راب ، نیرخآ  يارب  دزرل و  یم  ماما  ياه  هناش 

هدنخ لگ و  زا  یـشوغآ  اب  دیاشگب و  رپ  مولعمان ، ریدـقت  تمـس  هب  ات  دزیر  یم  زاورپ  قوش  شیاه ، لاب  رد  دـیاشگ  یم  لاب  ملـسم » »
.ددرگرب

! تسا هدرم  تقیقح  ندینش  يارب  رهش ، شوماخ  هرکیپ  هک  تسناد  یم  شاک 

! تسا هدش  انب  غورد »  » و تنایخ »  » تشخ تشخ  اب  هفوک  رهش  ياهراوید  هک  تسناد  یم  شاک 

.این هک  دیوگب  دناسرب و  ماما  هب  ار  شدوخ  دوخ ، نینوخ  ياه  لاب  اب  دشاب و  يرتوبک  هک  تساوخ  یم  شلد  ملسم ، ردقچ  ... 

.تسا لغد  غورد و  رهش  هفوک ، هک  دیوگب 

.تسا هدیباتن  رهش  نیا  رب  يرون  نونکات ، هک  دیوگب 

.دنک تکرح  البرک  تمس  هب  تساوخ  یم  هک  دوب  هدش  خرس  ياه  لاب  اب  يا  هدنرپ  دیشک ، یم  رس  هک  ار  تداهش  ماج  ملسم ، و 

هتسیاش تداعس  یلع  / دنونش یمن  ار  تیادص 

؟ يزات یم  هنوگ  نیا  هک  یمایپ  مادک  لماح 

؟ ییآ یم  اباحم  یب  هک  يراد  هنیس  رد  هچ 

هآ.دسر یم  هفوک  هب  هار  نیا 

62 ص :

هرامش 69 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


ار وت  زا  شیپ  نادرم  تشپ  روک ، توس و  ياه  هچوک  نیا  يا ؟ هدینـشن  ناـیفوک  ییاـفو  یب  زا  رگم  .دـسر  یم  هفوک  هب  هار  نیا  درم !
.دنا هدرک  یلاخ  مه 

.دنونشب دنهاوخ  یمن  اه ؛  هچوک  دنونش  یمن  ار  تیادص 

.دنا هتفرگ  لگ  ار  ناشاه  شوگ  تساه  لاس 

.دنارذگ یم  تیاهنت  دنا ، هناگیب  یگنادرم  يدرم و  اب  اه  هچوک  نیا 

.دنراب یم  تیئاهنت  رس  رب  دنوش و  یم  گنس  يزور  اه  ماب  نیا 

.ار تا  یگرزب  دنریگ  یم  هرخس  هب  دنرب ، یم  تا  هرامالاراد  تمس  هب  هک  يزور  اه  هرهچ  نیا 

.درب یم  ورف  يدبا  ینادرگرس  ردار  اهداب  دناصقر و  یم  ار  اه  هوک  تا  یناوخ  زجر 

.دوش یم  باریس  نوخ  زا  درد و  یم  ار  اه  هرهز  هنوگ  نیا  هک  هدمآرب  ماین  نیمادک  زا  تغیت 

؟ دنیآ یم  رد  هزرل  هب  اه  نت  هنوگ  نیا  هک  درگن  یم  هداتسیا  زرابم  نیمادک  تمشچ  رد 

.دشک یم  سفنار  قافن  هداتسیا و  زارد  هب  زارد  نادرمان ، ياپ  ریز  هک  ییاه  هچوک  رس  رب  نک  زاوآ  ار  تیادص 

.دنا هتشابنا  ناشیاه  کلپ  تشپ  ار  لواپچ  يرگمتس و  باوخ  طقف  هک  دادبتسا  ياه  خاک  هدرگ  رب  نک  هنایزات  ار  تدایرف 

! اهنت زرابم  نک  دایرف 

 . سیونب اه  هبیتک  رب  ار  تقیقح 

.تسا تزع  یگدازآ و  راعش  هلذلاانم » تاهیه  ، » نیسح راعش  تسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  زرابم  ملسم ، هک  سیونب 

.درم دهاوخ  درم  تسیز و  درم  ملسم  دننادب ، دنا  هدرک  ناهنپ  تروص  قافن ، هماج  رد  هک  ینادرم  ات  نک  دایرف 

هدازربکا ریما  / دونش یمن  یسک  ار  تیادص 

.تشادن ندرک  عطق  بات  يریشمش  چیه  ار  وت  خرس  ماغیپ 

.دنک درخ  مه  رد  ار  تیاسر  دایرف  ياه  ناوختسا  تسناوتن  یعافترا  چیه 
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وا هک  تیالوم  ياپ  رد  ار  تا  یناشفارس  خرس  دورس  ار ، تا  يزابناج  ار و  تا  یقشاع  دورس  هرامالاراد ، زارف  رب  ناوخب  دنلب  ناوخب !
هب شا  یناشفارس  اب  شیادخ  ياپ  رد  ار  شیوخ  رورس  دوخ 

.دناوخ هویش  نیرت  خرس 

رد اهنت  رهش  نیا  هک  غیرد  اما  درک ؛ یم  ینیگنس  تتلاسر  شود  رب  هک  ار  یمالک  يدناوخ  رهش  هتـسب  ياه  شوگ  رد  رون ! ریفـس  يا 
.تسا هدرب  ریشمش  هضبق  رب  تسد  شیوخ  یشوگرخ  باوخ 

.بش هدروخ  باتهم  ریز  هب  رس  ياهراوید  زج  دینشن ؛ یسک  ار  تیادص 

.تیالوم یبیرغ  ياه  بش  همین  قه  قه  زاریغ  دینشن ، یسک  ار  تیادص 

.هفوک دولآ  باوخ  ياه  هچوک  سپ  رد  تیاه  ماگ  باتش  زا  ریغ  دینشن ، یسک  ار  تیادص 

.دنا هدروآرد  شیوخ  دقع  هب  ار  يدرمان  توخر و  شنامدرم  تسا و  هتفر  باوخ  هب  گرم  شوغآ  رد  رهش ، نیا 

.يدارمان يدرمان و  زا  تسا  راشرس  هفوک ،

.یتسس تنایخ و  زا  تسا  زیربل  هفوک 

.تسا هداد  ياج  شیوخ  رد  هک  ییاهدرمان  گنن  هب  تسا  هتشغآ  هفوک 

ناوت يریـشمش  مادـک  اما  ؛ دـندرپس غیت  مد  هب  ار  تیادـص  یتح  هرامالاراد  زارف  رب  هک  اج  نآ  ات  دینـش ، دـهاوخن  ار  وت  یـسک  اج  نیا 
.دراد اروت  يان  ندیرب 

.دریگ یم  نایرج  دیشروخ  هرجنح  زا  وت  يادص 

 . اه بش  نیرت  هایس  لدرد  یباتفآ  روآ  ماغیپ  وت  .دننک  ادج  ترکیپ  زا  ار  ترس  رگا  یتح 

هدـش زارد  تعیب  رب  هک  ییاـه  تسد  دینـشن و  یـسک  ار  وت  دـنچ  ره  هفوک ؛  لـها  يارب  یتسه  نیـسح  تبالـص  رپ  يادـص  رارکتوت 
رز و ياه  هکـس  رکم  هب  دـندش  هتـسب  ار  تیالوم  يرای  دـندروآرب  دایرف  هک  ییاه  ناهد  دـندیزخ و  یلدزب  ياـه  نیتسآ  رد  دـندوب ،

دوخ رد  ار  نیسح  ياوه  هک  ییاهرس 

.دنتفر باوخ  هب  یتریغ  یب  يوسرت  ياه  نابیرگ  رد  دنارورپ  یم 

.هرامعلاراد زارف  زا  یتح  دونش ؛  یمن  یسک  ار  تیادص 

.دونش یمن  یسک  ار  تیادص 
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.مدرم دودسم  ياه  شوگ  رد  دشک  یم  هدبرع  ییافو ، یب  تسا و  هبنپ  هدرم  رهش  نیا  ياه  شوگ  رد 

.دونش یمن  یسک  ار  تیادص 
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نابرق دیعس  دیع 

هراشا

هعمج

نمهب 1383  2

هجحیذ 1425  10

Jon.21 . 2005

ییاضر هدیمح  / تسا رت  نابرهم  ادخ  و  ... 

یکیرات دننز  یم  طخ  هک  تیاهمـشچ  دـهد و  یم  دیـشروخ  يوب  تسفن ، يزات ، یم  شیپ  هب  ندیـسر  ياه  هندرگ  رد  هنابات  یب  هچ 
.ار مکارتم  ياه  بش  اه ، هراتس  هک  نانچ  نآ  ار ؛ کش 

.هدوشگ تریح  زا  ناهد  اب  قیاقد ، يور  هبور  دنز  یم  سفن  سفن  هک  تسا  تفگش  هثداح  مادک  نیا 

.دنهن یم  ماگ  رت  مهم 

.تسا هتسشن  شتراشا  ياه  کلپ  رب  هک  یباوخ  دوش  ریبعت  دیاب 

یم هاگنابرق  هب  ار  شندنزرف  شیوخ  نشور  ياه  تسد  اب  تسادـخ ، عیطم  هک  يا  هدـنب  تس و  یهلا  رما  هک  یباوخ  دوش  ریبعت  دـیاب 
.درب

! ادخ رما  زا  تعاطا  هب  شاب  ممصم  هک  ردپ  ياه  مشچ  رب  هنارفولین  دچیپ  یم  ادص  دوش و  یم  هریخ  ریدقت ، ياه  مشچ 

هناردپ ریحتم  ار  اه  نامسآ  ددرون  یم  رد  دیشروخ ، ددنب و  یم  مشچ  دنز ، یم  وناز  راو  هدنب 
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.تسد چیه  زا  يدیدرت  یب  درگن ؛ یم 

.وقاچ هتسد  زا  دفوکش  یم  راهب ، دنزرف و  يولگ  رب  وقاچ  هنیس ، رد  شبلق  دپت  یم 

 ... تسا رت  نابرهم  ادخ  ناشیاه و  ماگ  ریز  دوش  یم  ریزارس  راهب  دفاکش و  یم  نامسآ  و 

.ناشیاه مشچ  رد  دنز  یم  هقلح  هک  یکشا 

.دزخ یم  ناش  یناشیپ  يور  دیشروخ ،

.یهلا فطل  زا  زیربل  ناشاه  هنیسو  قوش  زیرکی  ناراب  زا  سیخ  ناشاه  کلپ 

.ناشاه ماگ  ریز  دوش  یم  هلاچم  كاخ ،

یلاخ اهر و  یحور  هدش و  ینابرق  یسفن  ندیسر و  رون و  زا  راشرس  کئالم  ياه  لاب  يوب  زا  راشرـس  تسدکی ، ینامـسآ  رد  زاورپ 
.شتاقلعت یکاخ و  دبلاک  زا 

ندیسر ياه  هندرگ  رد  هنابات  یب 

.نیمآ نامسآ  رد  هدش  دنلب  ياه  تسد  دنشک ، یم  لک  دنبوک و  یم  فد  رب  کئالم  دبات ، یم  دیشروخ 

 ... تسا رت  نابرهم  ادخ  و 

يوسوم همطاف  هدیس  / یقشاع ماقم 

.تقیقح گنر  هب  تفگش ، يزور 

درب یم  ورف  تریح  بیج  رب  رس  خیرات  هک  يزور 

.ناحتما زور  هعقاو ، زور  بارطضا ، زور  شپت ، زور 

«. زاونب هله  ار  ناج  ناج ، دراد  وت  يوب  نوچ  وت ، رد  دش  هتخیمآ  وت ، رب  دش  هتخیر  ناج  »

.دش لدب  نیرفآ  راهب  يرازلگ  هب  دورمن ، شتآ  هک  ناسنآ  ار ؛ نامز  هتخوس  مین  قاروا  روایب ، دای  هب  میهاربا ، يا 

.ربب خلسم  هب  ار  تدنزرف  هناگی  زیخرب و  تسوت ؛  راگدرورپ  نامرف  نیا 

.دتفا روهظ  هناخیرپ  رب  تراذگ  ات  رذگب  دنزرف  زا 
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اب هک  تساوخ  .دناوخارف  ار  دنزرف  دنک ، هیرگ  تساوخ  یم  دیاش  دوب ؛ يراج  شناگدید  زا  دوهـش  يایرد  جومت  دـش ، دـنلب  میهاربا 
.درببار قلعت  ندرگ  درجت  غیت 

.دیمد شناج  قرشم  رد  عولط  هعمل 

، میهاربا يا  دش : رتدنلب  دنلب و  لیئاربج  يادص  .تخانـش  یم  ار  همه  همه و  یـسدق ، لیدـب  یب  ياه  سوناف  نیا  ادـص ، نیا  رون ، نیا 
 ... يدش دنلبرس  ناحتما  زا  وت  هک  نک  حبذ  ار  چوق  نیا  نک و  هلی  ار  دنزرف 

مادقا ینارماک  مرکا  / قشع سدقم  مان  هب 
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! میهاربا

.هدم هار  لد  هب  یساره  زیخرب و 

.تسا هدناشک  يداو  نیا  هب  ار  وت  هک  نیا  تسا  قشع 

.هداتسیا شپت  هب  وت  عیسو  هنیس  رد  هک  نیا  تسا  قشع 

! زیخرب میهاربا ،

! نکم دیدرت  زیخرب و 

.يوش تقیقح  سیخ  نیقی ، ناراب  ریز  راذگب 

.راپسب رطاخ  هب  بوخ  ار  تلیعامسا  دنخبل  حرط  زیخرب و 

.نیقی ناتسلگ  دوش ؛ یم  ناتسلگ  مه  زاب  میهاربا ، دیدرت  شتآ  و  ... 

! هدیروش كانباتش و  دزیخ ؛ یمرب 

مغ نادکاخ  رد  وت  وچ  يریاط  تسا  فیح  »

تمتسرف یم  افو  نایشآ  هب  اج  نیا  ز 

تسین دعب  برق و  هلحرم  قشع  هاررد 

« تمتسرف یم  اعد  نایع و  تمنیب  یم 

.نازرل شنابل  دنمکحم و  شناتسد 

.تسین زاسراک  لیعامسا  يولگ  رب  رجنخ 

.دنیور یم  میهاربا  ناتشگنا  رس  زا  نامیا  ياه  هفوکش 

.کئالم لاب  يدیپس  زا  دوش  یم  رپ  لیعامسا  میهاربا و  ناگدید  ياضف 

.دوش یم  افوکش  شلد  رد  لیعامسا  دنخبل  حرط  دزیخ ؛  یمرب  میهاربا 

! میهاربا
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! ِلوبق ُتحبَذ 

هتسیاش تداعس  یلع  / اه هقالع  ینابرق 

.نک ینابرق 

.نک ینابرق  ار  تسفن  نک ، ینابرق  ار  تا  هقالع 

.ار تا  یگتسبلد  نک  ینابرق 

هک هدیرفآ  هنوگ  نآ  ار  يردپ  رهم  دنوادخ  .يراد  تسود  ار  وا  دتفا ، یم  لیعامسا  هب  تهاگن 
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.دشابن ناسآ  نآ  زا  نتشذگ 

.يرادرب تدنزرف  زا  یناوت  یمن  ار  تهاگن  یتح 

تـساوخ تساوخ ، .تسادـخ  هدارا  هدارا ، اما  .يراد  رـس  رد  هچ  دـمهفب  یتقو  يرادـن ، ار  شندـید  تقاط  ینک ؛  یم  هاگن  رجاه  هب 
یهاوخ یمن  .ینک  میدـقتار  لیعامـسا  تدوخ  ياه  تسد  اب  دـهاوخ  یم  الاح  تسا و  هدیـشخب  وت  هب  ار  لیعامـسا  هک  تسا  یـسک 

.تسا قاتشم  مه  لیعامسا  يریگ ؛  یم  ار  تمیمصت  یتسیا و  یم  .دوش  هقلح  لیعامسا  ياه  مشچ  رد  تمشچ 

تفگ مدایص  هک  دوب  نم  يدازآ  دوخ  نید  »

« منک دازآ  سفق  رد  دوب  هک  ره  وا  ریغ 

.تسا هدامآ  هاگنابرق  دنک ، یم  مخ  دنوادخ  هدارا  هب  ندرگ  لیعامسا و  يرآ ،

 ... لیعامسا ندرگ  رب  يرب و  یم  غیت  هب  تسد 

.یتماما ماقم  هتسیاش  وت  رادرب ! ار  غیت  يا ؛ هدرک  لمع  تیادخ  نامرف  هب  وت  .تسیفاک 

شبات یلع  ربنق  /؟ تساجک هاگنابرق  نیتسخن 

.میهاربا هدننک  ینابرق  نیتسخن  دوب ؛ لیعامسا  ینابرق  نیتسخن 

ار نتشیوخ  تسخن  ود  ره  .دندرک  ینابرق  ار  نتشیوخ  تسخن  ود  ره  لیعامسا ، میهاربا و 

اب ار  شناوج  دنزرف  هک  تسا  رضاح  یسک  .دنتشک  ار  شیوخ  سفن  تسخن  ود  ره  .دندیرب  رس  ار  سوه  غرم  تسخن  ود  ره  .دنتشک 
.دشاب هتشک  ار  دوخ  نآ  زا  شیپ  هک  دربب  رس  غیت 

.تسا یشومارف  دوخ  قشع ، .دندوب  هناوید  ود  ره  هک  ارچ 

.تسا یگناگیب  دوخ  قشع 

.دندش یم  اضر  وا  ياضق  هب  اهنت  .دنتسج  یم  ار  قوشعم  ياضر  اهنت  .دنتساوخ  یم  ار  قوشعم  اهنت  ود  نآ 

دنفسوگ نتشک  .دنربب  رس  يدنفسوگ  داد  نامرف  دنشاب ؛  مه  رانک  قشاع  ود  نیا  هک  تساوخ  ادخ 

.یمیهاربا جح  زا  تسا  هماندای  کی 

لیعامسا میهاربا و  دای  هب  ار  وت  دیاب  دنفسوگ  نتشک  .دشاب  دوخ  نتشک  زا  دعب  دیاب  دنفسوگ  نتشک 
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نآ زا  شیپ  مه  نم  هک  نیا  ینعی  ملیعامسا  دننام  مه  نم  هک  نیا  ینعی  میهاربا ، دننام  مه  نم  هک  نیا  ینعی  دنفـسوگ  نتـشک  .دنکفا 
یلیعامسا مه  نم  ما ، یمیهاربا  مه  نم  مقشاع ، مه  نم  هکنیا  ینعی  .ما  هدیرب  رس  ار  سفن  غرم  ما ، هتشک  ار  دوخ  مسرب ، انم »  » رد هک 

.ما

رگید ینعی  ندیدن ، ار  دوخ  رگید  ینعی  نونج ، تیبثت  ینعی  قشع ، تابثا  ینعی  یمیهاربا  جح 

رخآ رای و  لوا  ینعی  ندرکن ، ارچ  نوچ و  رای ، نخـس  ربارب  رد  ینعی  نتـسیرگن ، ار  دوبعم  اهنت  اـهنت و  ینعی  ندرک ، شومارف  ار  دوخ 
! چیه رگید  رای و 

.میشکب ار  دوخ  میورب ، انم  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دییایب  تسا ؛ اج  نیمه  هاگنابرق  هتفر ! جح  هب  موق  يا 

.دسر یم  دنفسوگ  هب  تبون  سپ ، نآ  زا 

.یشاب دیاب  تدوخ  هاگنابرق  نیتسخن  ینابرق و  نیتسخن  يرآ ... 
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مالسلا هیلع  يداه  ماما  ترضح  تدالو 

هراشا

هبنشراهچ

نمهب 1383  7

هجحیذ 1425  15

Jon. 26  . 2005

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / هار غارچ 

.تسا یبان  هظحل  رظتنم  هنیدم 

نیگآ رطع  ياه  کلک  یمارآ ، میـسن  دزیر و  یم  رهـش  ياه  هناش  يور  یمیالم  ناراـب  دریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  ینامـسآ  كدوک 
.دریگ یم  يزاب  هب  ار  كدوک 

دوخ ینارون  ياه  هنزور  مامت  شیپ ، ياه  بش  زا  رتابیز  هام ، .دنود  یم  شوخ  يا  هظحل  کیدزن و  يا  هدـنیآ  تمـس  هب  قیاقد  و  ... 
.تسا هدوشگ  رهش  نامسآ  رد  ار 

.تسا هدرورپ  یتشهب  ياه  هتوبلگ  هنیدم ، ناماد  هشیمه  .تسا  هدوب  رورپ  لگ  هشیمه  هنیدم 

.تسا هدش  هکیالم  رون و  زا  راشرس  زورما ، تسا و  هدوب  ناکاپ  ناقشاع و  هاگداز  هشیمه  هنیدم ،

ردیح هدودز  لسرم ، دمحا  لسن  «ز 

نییّلع غاب  سوواط  همطاف ، رون  ز 

درک نشور  شا  هرهچ  راونا ، هک ز  يا  هراتس 

نیقی ملع و  رون  هب  ار  ناکم  نوک و  ياضف 

مرک دوج و  طیحم  تلیضف ، رهپس  هم 

نیبم عرش  غارچ  تیالو ، ریرس  هش 
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تشگ هک  هدژم  دیهد  تقیقح  ناکلاس  هب 

« نید ربهر  اورنامرف و  مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

.تسا هدش  مگ  زبس  دیپس و  راونا  زا  يا  هلاه  رد  مالسلا » هیلع  داوج   » هناخ

رود مالسلا » هیلع  داوج   » هناخ ماب  رب  دننک و  یم  طوبه  نیمز  هب  یتشهب ، ياه  هویم  قبط  قبط  اب  شرع ، زا  هتشرف ، جوف  جوف  اهالاب  نآ 
.تفرگ دهاوخ  ارف  ار  ایند  مامت  شملع ،  رون  هک  دنیوگب  کیربت  ردپ  هب  ار  یسک  دالیم  ات  دنریگ ، یم 

دنک و باریس  ار  یلاها  هدیکـشخ  ياه  هچغاب  مامت  شیاه ، هدنخ  ات  تشاذگ  نیمز  هتخوس  ياه  كاخ  هب  اپ  مالـسلا » هیلع  يداه   » و
.دنایورب لگ 

.دشاب يرفعج »  » هاگشناد راد  مچرپ  ات  دمآ  وا 

.تخادنا یم  هزرل  یهایس  توکس و  هرکیپ  رب  هک  دشاب  شناردپ  ياسر  ياهدایرف  دصاق  ات  دمآ 

ار دوخ  شراب  تمرح  نامسآ ، دنامن و  رمث  یب  مالـسلا _  مهیلع  همئا _  هّللا و  ءایلوا  ياه  ماگ  شزاون  زا  نیمز  ياه  هنوگ  ات  دمآ  وا 
.دریگن ناینیمز  نیمز و  زا 

درف یعیدب  همطاف  !/ هنامس نزب  دنخبل 

.دراب یم  هتشرف  بش ، نامسآ  زا 

.دزاون یم  ار  ملاع  شوگ  يدواد ، يا  همغن  نوچ  هک  تسا  لیئربج  رپ  زاوآ  يادص 

هبذج ار  نانیشن  شرع  هرابود  ایوگ  دنور ؛ یم  دنیآ و  یم  شرف  هب  شرع  زا  کئالم  جوف  جوف 

.تسا هدرک  نیمز  دنب  ياپ  رگید ، یتبحم  یتوهال 

راهب يوب  هدش و  رت  رون  ناراب  زیوالد  رطع  زا  ایرص »  » كاخ .تسا  هجحلا  يذ  همین  بش  بش ،

فص دنا و  هداد  رس  قشع  همزمز  نانک ، هدنخ  تسد ، رد  لگ  هفوکش و  دبس  دبس  نایروح ، .دهد  یم 

.ابوط هرجش  رانک  رد  دنا  هدیشک 

.دنیشن یم  راب  هب  دنز و  یم  هناوج  كدنا  كدنا  هک  تسا  تماما  راسخاش  نیمهد  نیا 

.دشخرد یم  نایعیش  باتهم  یب  ياه  بش  رد  هک  تسا  همطاف  مشچ  يانشور  یلع و  لد  هویم  نیا 
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! ددنخ یم  ردپ  شوغآ  رد  هک  تسا  دمحم  نب  یلع  ثلاث ، نسحلاابا  نیا  .تسا  مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  ادخ ، تجح  نیا 

! اه تلیضف  ردام  يا  هنامس ، نزب  دنخبل 

.تدنزرف یناشیپ  باتفآ  هب  نک  هاگن 

.دنا هتفرگ  شرب  رد  نانک  هلهله  هنوگچ  هک  رگنب  ار  کئالم  دنک و  یم  میظعت  وا  هب  هناعضاخ  هنوگچ  هک  نیبب  ار  نامسآ 
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.دنا هدنام  هریخ  وا  هب  هناقشاع  دنا و  هدش  مشچ  ملاع ، همه  ییوگ 

.تمایق مایق  ات  دشاب ، تیاده  نابنج  هلسلس  ات  تسا  هدمآ  دنزرف ، نیا 
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.دنک هاتوک  مالسا  نماد  زا  ار  نایسابع  یناطیش  تسد  دنیچرب و  ار  لکوتم  ملظ  طاسب  ات  تسا  هدمآ 

! دزادنا نایرج  هب  نامز ، ياه  گر  رد  ار  ادخ  هزات  سفن  ات  تسا  هدمآ 

! هنامس نزب  دنخبل 

.راذگب همطاف  تبحم  شوغآ  رد  ار  تدنزرف  نزب و  دنخبل 

! دنک یم  رپار  ایرص »  » ياه هچوک  سپ  هچوک  مامت  هک  تسا  سای  لگ  رطع  نیا 

.باتشب ارهز  لابقتسا  هب  زیخرب و  هنامس ! زیخرب 
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رمحا لاله  هتفه  زاغآ 

هراشا

هبنش جنپ 

نمهب 1383  8

هجحیذ 1425  16

Jon.27.2005

یقلاخ یلع  / لد ایرد 

.ار تیاه  تسد  راثیا  دنیشن  یم  هراظن  هب  نیمز  ار و  وت  تواخس  درب  یم  کشر  باتفآ 

یم هرطاخم  هب  ار  شیوخ  تایح  يوش ، یم  بلاغ  نیگمشخ  ياه  جوم  رب  ینکـش و  یم  مه  رد  ار  اه  هرخـص  هک  يرابت  مادک  زا  وت 
.دنامب ناما  رد  اهرطخ  زا  نارگید  یگدنز  ات  يزادنا 

ياه هچیرد  يراد و  یم  او  مرش  هب  تعبط  تفاطل  ربارب  رد  ار  محر  یب  تعیبط  .دنک  یم  ییامندوخ  وت  مان  هوکـش  اه  هوک  يادنلب  رب 
.ینک رشتنم  تنامشچ  اب  ار  تبحم  رارکت  ات  يداد  زاورپ  ار  شمارآ  .ییاشگ  یم  ناگ  هدز  تبیصم  رب  ار  دیما 

؟ دش نکاس  تدوجو  روحم  رب  راثیا  تفوطع و  هک  يدیخرچ  رادم  مادک  رب 

؟ یتشگ هقرغ  نارگید  رد  يدش و  لفاغ  دوخ  زا  هک  یتفرگ  سپ  تیناسفن  مادک  زا  ار  دوخ 

.يدیدن يزیچ  قح ، ياضر  زج  هک  يدرپس  تیونعم  مادک  هب  ار  دوخ 

؟ ییایرد تهاگن  قرب  دش و  کئالم  زاورپ  هصرع  تا ، هنیس  هک  يدیرفآ  دوخ  رد  ییافص  هچ 
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! داب رت  لالز  تا  يایرد  لد 
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مخ ریدغ  دیعس  دیع 

هراشا

هبنش

نمهب 1383  10

هجحیذ 1425  18

Jon.29.2005

هتسیاش تداعس  یلع   .../ ینزب قرو  هک  ارم 

رد ادرف  ناشیرپ  باوخ  هک  يونـش  یم  ار  اه  هرخـص  رادشک  ياه  هزایمخ  دوش و  یم  دـنلب  نارتش  گنز  يادـص  ینزب ، قرو  هک  ارم 
.دنز یم  بقن  ناشیناشیپ 

.هتسخ ياه  شفک  دنشک  یم  لک  دنوش و  یم  هنارت  تیارب  ریوک ، ياه  هتوب  ینزب ، قرو  هک  ارم 

هیاس هب  هیاس  هک  ینابایب  دنشک و  یم  سفن  اج  نیا  ياه  هناورپ  ارم  اج ، نیا  ياه  هرخـص  ارم  دنـشک ؛ یم  سفن  اج  نیا  ياه  هتوب  ارم 
.تسا نم  نارگن  ریوک ، ياه  هناش  يرورس  هدمآ و  ام 

.دشک یم  سفن  ارم  دنز ، یم  ار  ادرف  روش  شلد  هک  ریوک  نیا  و 

.تسا هتفرگ  ملد 

.دنا هتسشن  گوس  هب  ارم  يادرف  زیئاپ  مناتشگنا  يال  ناگدنرپ 

میاه هتفگن  اه و  هدید  هک  وگن  راوید ؛ هب  ما  هداد  هیکت  هدیتفت  هکرب  رانک  ینیب  یم  ینزب ، قرو  هک  ارم 
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.دنهد یم  مرجز 

.تسور هبور  ياه  خیم  زا  رتکزان  نم  لد  هک  وگن  راوید 

رادـهگن زار  ات  مراپـسب  كاخ  نیمادـک  هب  مناد  یمن  هک  ار  یمخز  دیـشکب  لـک  اـه ، هچوک  هآ  نتخوس ...  يارب  يرپ  هک  وگن  راوید 
! اه هچوک  يآ  دیشکب ، لک  .دشاب 

کی تصرف  ردق  هک  دیدوب  نم  تام  نانچ  اه  بل  يور  دوب و  هدـمآ  صقر  هب  اه  نادـند  يال  ناتیاه  هشال  زورید  هک  اهدـنخبل ! يآ 
.دینزب قرو  ارم  .دیتشاد  یمنرب  مشچ  کلپ 

.دیدوب میاه  شفک  یگراپ  دهاش  نم  ياهاپ  ریز  زورید  هک  اهزاحج  يا  دیشکب ، لک  ارم 

.داد مالس  نم  ناتسد  هب  دیشروخ  هک  دیروخب  مسق  رفاسم ، ياهداب  يآ 

.دندورس یم  ارم  يادرف  ناش ، هراشا  ناتشگنا  اهربا  هک  دیروخب  مسق 

.دندوب ربخ  یب  نم  ياه  هناش  يادرف  زا  نابایب  نیا  ياه  گیر  هک  دیروخب  مسق 

هنابش هاگداعیم  هب  تسا ، هدیسر  هفوک  فارطا  ياه  هاچ  هب  دز ، یم  بقن  اه  هرخص  نیا  یناشیپ  رد  هک  یباوخ  زور  نآ  دیروخب  مسق 
.دنتفرگ یم  جوا  نم  هتفرگ  ياه  گر  هشیمه  زا  هک  اه  جوم  نیا 

.دنک یم  دادیب  روج  دب  نم  هتسخ  ياه  گرب  رد  هشیمه  ياه  یگنتلد  لصف  زییاپ ، دینزب ، قرو  ارم  دیشکب ؛  لک  ارم 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ناراب ریز 

.دیتسیاب

منزب دایرف  امش  يارب  ار  ادرف  مهاوخ  یم 

مراشفب میاه  تسد  رد  ار  دیشروخ  ياه  تسد  مهاوخ  یم 

مهدب ینتسسگان  يدنویپ  نامسآ ، اب  ار  شیرق  درمگرزب  ناوزاب  مهاوخ  یم 

مناباتب ناتیاهرواب  رد  ار  ادرف  هنیآ  مهاوخ  یم 

؛ دیسیونب

دیسیونب ناتلد  هحفص  يور 
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دیسیونب ناتیاهرواب  يور 

! دسوپب اه  كاخ  ریز  ناتاه ، هتشون  هک  ادابم 

! دوش كاپ  ناتیاه  مشچ  زا  ناتاهرواب  هک  ادابم 

! دینک شومارف  کیدزن ، ییادرف  رد  ار  زورما  هک  ادابم 

.تسا رون  هکرب  اج  نیا 

.تسا لیئربج  لوزن  هکرب  اج  نیا 

.دزرلن ناتاه  تسد  ادرف  ات  دیهدب  نم  هب  ار  ناتاه  تسد 

.دیشاب دهاش  دیتسیاب و 

« مکنید مکل  تلمکا  مویلا  »

.تسا هدش  روانت  یتخرد  نید ، زورما 

.دنوش یم  کح  خیرات  ناشخرد  هحفص  يور  اه ، هتفگان  مامت  زورما ،

دشکب سفن  هکرب  ات  دیرتسگب  قایتشا  ياه  لاب  دینزب و  فد  ار  زورما 

؛ ددنخ یم  هکرب 

.دیوش یم  نت  ناراب  ياه  هماکچ  ریز 

.تسا مخ  ریدغ  دیع  زور  زورما ،

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / سای ياه  لگ  دیع 

؟ تسا هدش  هدیشک  نونج  لحاوس  هب  تمان  سوباپ  هب  ناهج ، ياهایرد  هک  یتسیک  وت 

؟ ار تتلاسر  يادنلب  دبوک ، یم  هرخص  رب  رس  نانچمه  سونایقا  هک  یتسیک  وت 

.درب دهاوخ  شرع  هب  ارم  دوش  یم  عطاس  وت  مالک  زا  هک  يرون 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  يدحاو ؛ رون  نامه  وت 
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.دنامب نشور 

.يا هدمآ  نیمز  رب  دزیر ، یم  لیئربج  رپ  لاب و  زا  هک  لیزنت  هرابود  نحل  اب  زورما  يا و  هدمآ  لزا  زا  وت 

.دندرگ یم  زاب  ناناج  هدکتریح  زا  روهط  هداب  زا  تسمرس  نایجاح ، تسا و  ریدغ  نشور  ریگبآ  اج  نیا 

.تسا ریدغ  اج  نیا 

.تسا خیرات  هدنیاز  همشچ  ریدغ ،

.الو همزمز  اب  تسا ؛ مزمز  نامهم  ریدغ ،

.تسا یلجت  مسبت و  هناخلگ  ریدغ 

.تسا ناسنا  هروس  كاردا  هنییآ  ریدغ 

.تسا ناراب  رطعم  ياه  هیآ  ریدغ 

.تساه هناخدور  يدبا  هظفاح  ریدغ ،

.درب یم  يرادیب  نشور  ياه  بآ  هب  هدز ، بارس  رومخم و  نامشچ  زا  ار  باوخ  ریدغ 

.نامز قلح  ياکزان  زا  تسا  هعیش  نوزحم  زاوآ  ریدغ ،

.تساهادرف رهطم  هنیگبآ  ریدغ 

.داتفا یم  دیاب  قافتا  نیا 

.درک دهاوخ  رشتنم  ار  ریدغ  خرس  ياه  لگ  رطع  یمسوم ، ياهداب  خرس  يولگ 

.درک دهاوخ  راشرس  ار  نیمز  غاب  هغالبلا ، جهن  ماف  لگ  ياه  هبطخ  دش و  دهاوخ  هتسکش  بش  هایس  رحس  ناهاگرحس 

.موتخم تمایق  ات  شیاوآ  شاعترا  یلو  تسا ، ررکمان  ریدغ 

.تسیرگ نآ  رد  اه  مشچ  هک  تسا  يا  همشچ  ریدغ ،

.مزعلاولا ناربمایپ  فولأم  هاگن  زا  تاروت ، زا  لیجنا ، زا  تسا ؛ هدیشک  رپ  نهک  نوتم  نطب  زا  ریدغ 

.مالسلا هیلع  یلع  نامسآ  تیناقح  يارب  تسا  هدمآ  نامسآ  زا  ریدغ ، هدنرپ 
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.تسا سای  ياه  لگ  يدبا  دیع  ریدغ 

يدابآدوواد هموصعم  / سدقم نامیپ 
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لوسر تفرگ و  ندیبات  نیملـسم  لد  ياه  هرجنپ  رب  دنوادخ  نامـسآ  نیمتفه  زا  يرجه ، مهد  لاس  هجحیذ  زور  نیمهدـجیه  باتفآ 
غـالبا ناـهج  نینمؤـم  هب  مخریدـغ  هکرب  راـنک  رد  ار  مالـسا  خـیرات  مکح  نیرت  مهم  گرزب  زور  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

.دومرف

هب ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  ربنم ، يالاب  رد  عادولا _  هجح  شا _  یگدنز  جح  نیرخآ  زا  تشگزاب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ردارب بلاطیبا _  نبا  یلع  وا _  تسوا و  رایتخا  بحاص  یلع  میوا ، رایتخا  بحاص  نم  سک  ره  : » دومرف درک و  دنلب  نامـسآ  تمس 

لجوزع دنوادخ  بناج  زا  وا  تیالو  تسا و  نم  نیشناج  و 

(1)« تسا هدرک  لزان  نم  رب  هک  تسا 

.دندرک مامت  همه  رب  ار  تجح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دش و  لماک  ادخ  نید  هک  دوب  هنوگ  نیا  و 

.دراد هشیر  تماما  روانت  تخرد  نآ ، كاپ  روخشبآ  رد  دراد و  هتفهن  دوخ  رد  ار  تیالو  يوب  رطع و  هک  تس  یلالز  رابیوج  ریدغ 

ریذپان لاوز  يا  هروطسا  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا و  هتـسب  شقن  ناهج  ناناملـسم  راوتـسا  ياه  بلق  رب  هک  سدقم  تسا  ینامیپ  ریدغ 
.دیشخرد دهاوخ  تیرشب  خیرات  هحفص  رب  دبا  ات  شنشور ، هرهچ  هک 

لمحت دنتسناوتن  زگره  نکش  دهع  دولآ  هم  نامدرم  ار  شیاسآ  نامسآ  هاگن  داد و  نت  شتلادع  هب  لاس  جنپ  اهنت  نیمز   » هک يدرمربا 
یشومارف هب  ار  مخریدغ  گرزب  هعقاو  هک  دندوب  نانآ  مهو  دننک 

«. دنتشاذگ اهنت  هفوک  دولآ  مهو  ياه  هچوک  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دندرپس و 

ار نینمؤملاریما  تفالخ ، هکیرا  رب  نتسشن  يارب  دنتسکش و  یمرش  یب  تیاهن  رد  ار  هجحیذ  هدجیه  دنمهوکش  تعیب  هک  دندوب  نانآ 
.دندرپس توکس  دولآ  ضغب  ریازج  هب  مامت  لاس  جنپ  تسیب و 

نرق تیالو ، نایعیش  تفرگ و  ندیشوج  نآ  زا  ناشورخ  دور  هدزاود  هک  لازیال  يا  همشچ  ریدغ ، تسادخ و  یلو  مالسلا ، هیلع  یلع 
هیاس رد  ار  يراگتسر  دننک و  یم  سفنت  نآ  هزیکاپ  ياوه  رد  تساه 

.دننک یم  وجتسج  تماما  رابرپ  لخن 
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شبات یلع  ربنق  !/ ریدغ اغیرد  ناسنا ، اغیرد 

.نارک یب  ياهایرد  یگرزب  هب  يا  همشچ  تسا ؛ همشچ  کی  تسین ؛ هکرب  کی  ریدغ 

.شنیرفآ تعسو  رد  تسا  ناسنا  تفالخ  زاغآ  تسین ؛ هکرب  کی  ریدغ 

.دریگ یم  تلزنم  ریدغ  زا  دبای ، یم  صّخشت  ریدغ  زا  دوش ، یم  زاغآ  ریدغ  زا  ناسنا 

.زین شتیلوئسم  زاغآ  تسا و  ناسنا  تیناسنا  عورش  ریدغ 

.تفر جارعم  هب  ریدغ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.دیسر شرع  هب  شناتسد  هک  دیچ  دیچ و  مه  يور  رب  ردق  نآ  ار  نارتش  زاهج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

مالـسلا هیلع  یلع  ینعی  درب ؛ ـالاب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  درک ، جورع  نارتـش  زاـهج  يور  زا  یتـقو  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
.سفن اب  هزرابم  نامرهق  تقلخ ، نامرهق  تسا ؛ نامرهق 

.تخیر ورف  هبعک  ياه  تب  دننام  ار  تافارخ  ماهوا و  ياه  تب  وا 

: هک نیا  ینعی  تسا و  تماهش  تراهط و  مسجت  وا  هک  نیا  ینعی  دروخ ؛ تسکش  وا  اب  فاصم  رد  ناطیش 

میوا يالوم  نم  هک  ره  »

« تسوا يالوم  یلع  سپ 

.تسنادن ار  ریدغ  ردق  رشب  هک  سوسفا !

.دش ریدغ  تبرغ  راچد  ناسنا  میدنام ، بیرغ  ریدغ  زا  ام  هن ! داتفا ؛ بیرغ  سوه ، اوه و  رازگیر  رد  ریدغ 

.میدوب لاصو  هداب  تسمرس  یگمه  کنیا  دنام ؛ یمن  یقاب  یتبرغ  رگید  دندنام ، یم  ریدغ  رثوک  شون  هلایپ  مدآ  نادنزرف  رگا 

نیا .دیـشارخ  یمن  ار  نامـسآ  گنرین ، بیرف و  ياه  جرب  رگید  کـنیا  دز ، یم  همیخ  ریدـغ  درگادرگ  رد  هناـخ  هب  هناـخ  رـشب ، رگا 
! دنا هدرک  رود  ریدغ  لالز  زا  ار  كاخ  نادنزرف  ردقچ  اه  شارخ  نامسآ 

.تسا هدش  بیاغ  ام  نامشچ  زا  نامیس ، نهآ و  يوهایه  رد  ریدغ 

.دوبن دولآ  رابغ  نینچ  نیا  ناسنا ، تشونرس  زورما  دش ، یم  هدرپس  اه  هظفاح  هب  ریدغ  رگا 
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.داتفا یمن  رود  تلادع  زا  هزادنا  نیا  ات  ناسنا  دش ، یمن  شومارف  ریدغ  رگا 

.تسا نازورف  ریدغ  نامسآ  رد  اهنت  تلادع  هراتس 

! ریدغ اغیرد  ناسنا ! اغیرد 

هدازربکا ریما  / دیشروخ يامن  مامت  هنییآ 

.دهد یم  عادو  يوب  هک  یجح  زا  ددرگ  یم  زاب  ناوراک ، ياپ  هب  اپ  دیشروخ  .دراد  یم  رب  مدق  ناوراک  ياپ  هب  اپ  دیشروخ ،

.نتفر زا  دنتسیا  یم  زاب  اه  مدق  دچیپ و  یم  داب  رد  ییادص  دراد  یمرب  مدق  ناوراک  ياپ  هب  اپ  دیشروخ ،

.دندرگ یم  زاب  دنا ، هتفر  هک  ییاه  مدق  دچیپ و  یم  داب  رد  ادص 

.دنا هتشگ  زاب  دنا و  هداتسیا  هک  اه  نآ  هب  دنسر  یم  دنا ، هدیسرن  هک  ییاه  مدق  دچیپ و  یم  داب  رد  ادص 

.دنوش يربنم  ات  دنراذگ  یم  رگیدکی  هناش  رب  اپ  اهزاهج ،

.دراذگ یم  نارتشا  زاهج  زا  يربنم  رب  مدق  نامسآ ،

يامن مامت  هنییآ  هک  يا  هکرب  دوب ؛ هتفر  باوخ  هب  ارحص  هنیـس  رد  هک  ار  يا  هدرم  لد  هکرب  دشک  یمرب  رد  دیآ و  یم  دجو  هب  نیمز 
.دوب ناهاگحبص  دیشروخ 

اب نداد  تعیب  تسد  اب  دینک  لماک  ار  ناتجح  نایجاح  يا  ار ، هتـشگزاب  جح  زا  نایجاح  دـهد  یم  یتراشب  دـچیپ و  یم  داب  رد  ادـص 
.مالسلا هیلع  یلع 

.وا ردارب  تسا و  لوسر  یصو  هک  یسک  نامه  اب 

.تسا هتفای  وربآ  وا  ناتسد  زا  كاخ  تسا و  هام  دیشروخ و  ردپ  هک  تس  یسک  وا 

؟ تسیک وا 

دـناوخ و دوخ  ردارب  ار  وا  هّللا  لوسر  تسا و  هدـمآ  رد  زازتها  هب  ربماـیپ  ناتـسد  رد  شیاـه  تسد  نارتـشا ، زاـهج  زارف  رب  هک  ناـمه 
.دیمان شیوخ  یصو 

هب یلع  ياه  تسد  رد  هک  ار  یتعیب  ناتـسد  یلع و  لالز  یبآ و  نامـشچ  هنییآ  رد  ار  اـیند  ياـه  بآ  دـناشفا ، یم  صقر  نماد  هکرب ،
.دنا هدمآ  قوش 
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رجف ههد  زاغآ 

هراشا

هبنشود

نمهب 1383  12

هجحیذ 1425  20

Jon. 31 . 2005

یتیاده نیسح  / خیرات ناگر  رد  گنچ 

.میآ یم  ناهج  ياه  یکیرات  تشپ  زا  نم 

.ما هدناکت  میاه  هناش  زا  ار  ساره  ياه  هوک 

.تسا هدیشک  ناراب  ياوه  رد  سفن  هک  یتوهرب  رد  ما  هتشاذگ  مدق 

.مزیرگب هودنا  همه  نیا  زا  دیاب 

رـس هعرجال  ار  منطو  ناگر  .دزیر  یم  ورف  ما  یناشیپ  زا  فافـش  ییاوه  .مناکتب  ما  هتـشاذگ  رـس  تشپ  هک  یمنهج  زا  ار  مناـج  دـیاب 
.میاشگب درد  همه  نیا  هب  يرد  دیاب  .دوب  مهاوخ  كاخ  نیا  نایرش  رد  يا  هزات  نوخ  نم  دنا ، هدیشک 

ياه هلایپ  .تسا  هتفرگ  ندـیراب  دـنلب  مارآ و  امیپاوه ، ناکلپ  زا  هک  نامـسآ ، زا  هن  هک  یناراب  تسا ؛ منیمزرـس  شطع  خـساپ  ناراـب ،
.تسا یلاخ  تفن  نوخ و  زا  نایصع 

.دوش یم  دیدش  میاه  تشم  رد  دایرف  روش 
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.ما نداتسیا  يارب  یبایاپ  یپ  رد  اه ، هلولگ  اه و  لگ  نایم 

.متفا یم  هار  هب  اه  نابایخ  رد  مشک و  یمرب  رد  ینهاریپ  نوچ  ار  اه  هقیقد  .ددنخ  یم  رت  هدرتسگ  دیشروخ ،

.توراب رد  روانش  ياه  هقیقد  مخز ، دولآ  هم  ياه  هقیقد  نوخ ، يوب  ياه  هقیقد 

.معلب یم  راشرس  یعلو  اب  ار  هاگرحس  ياوه  مزیر و  یم  منهاریپ  رد  یناکت 

.دیچیپ یم  ما  هقیقش  رد  ناهج  دایرف 

.دنا هداد  هیکت  شورخ  ياه  هرادج  رب  ار  ینیمز  هدروخربت  هنت  تا و  هتشارفارب  رس  شومارف  ياه  ناوختسا 

.متفا یم  هار  هب  کیرات ، نهاریپ  نیا  لابند  منابل ، رب  رجف  همزمز  اب 

.مدرگ یم  ما  هدشمگ  شطع  لابند  اه  نابایخ  رد 

ناجیه مدق  هب  مدق  تسا ؛ هداتسیا  هک  تسا  درد  مدق  هب  مدق 

ناهج يایاوز  نیرتدولآ  ساره  تمـس  هک  ما  هدش  يا  هلولگ  منت  مامت  رد  ییوگ  دـچیپ ؛ یم  میاه  تشم  ناتـسغاب  رد  بیرغ  يرطع 
.تسا هتفر  هناشن  ار 

.تساه هنایزار  يوب  زا  راشرس  نابایخ ، دنزیر و  یم  ورف  اه  هقیقد  .منهاریپ  رد  مروخ  یم  یناکت 

.دنک یم  لابند  اه  هّلپ  نیرخآ  رب  ار  راهب  ّدر  دزغل و  یم  میاه  هنوگ  رب  یمنرت 

.دبوک یم  ياپ  شنادنزرف  مامت  اب  نطو ،

.مناشفا یم  تسد  نابایخ  تاعاس  نیلوا  رب 

.مونش یم  ار  سیلبا  ياه  سفن  نیسپاو  يادص  دنا ، هداتسیا  مکحم  نینچ  نیا  هک  ییاه  شفک  ریز 

.مبوشآ یم  رب  ار  شا  هلاس  رازه  ود  باوخ  منیمزرس و  تروص  هب  منز  یم  یبآ 

.دهد یم  ناکت  تسد  میارب  دیشروخ  دیشروخ و  هب  منک  یم  مالس 

.دناشفا یم  تسد  میاپ  ریز  نیمز  نیمز و  هب  منک  یم  مالس 

.دایرف هب  منک  یم  مالس 
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.دنز یم  هسوب  ما  هرجنح  رب  نورد ، زا  هک  تسا  دایرف 

.دنز یم  خیرات _  ناگر  رد  تفن _  ياه  هلول  رد  گنچ  نم ، مالس  خساپ  رد  هک  تسا  دایرف 

ییازریم دیعسدمحم  / هعقاو یلاوح  رد 
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.مراذگ یم  مه  رانک  ار  همانزور  ياه  هدیرب 

 ... ماما تشگزاب  مدرم ، تمواقم  هاش ، رارف  مروآ ؛ یم  رطاخ  هب  ار  بالقنا  ياهزور  منک ، یم  عمج  ار  ما  هکت  هکت  تارطاخ 

.مونش یم  ار  اه  هلولگ  يادص 

.تسا هتخیمآ  مه  رد  مدرم  ربکا » هّللا   » يادص اب  هلولگ  يادص 

وجتـسج متارطاخ  نابایخ  رد  مه  زاب  .دزورفا  یمرب  رتشیب  ار  بالقنا  شتآ  دهد  یم  لگ  نابایخ  شرفگنـس  رب  هک  يدیهـش  ره  نوخ 
؟ درک ریخست  ار  مدرم  ياه  لد  ماما ، هک  دوب  دنخبل  مادک  رد  هظحل ، مادک  رد  منک  یم  رکف  مدوخ  اب  منک ، یم 

؟ درک نشور  ار  ناملسم  مدرم  ياه  لد  هزرابم  هقرج  نیتسخن  هک  دوب  هظحل  مادک  رد 

دنا و هداتـسیا  گرزب  يا  هعقاو  یلاوح  رد  هک  دنا  هتفایرد  همه  ییوگ  دننک ، یم  دایرف  دنود ، یم  هک  منیب  یم  ار  بات  یب  مدرم  لیخ 
.دز دنهاوخ  قرو  ار  خیرات  باتک  هک  دننانآ 

تراشب ندینـش  يارب  ار  دوخ  اه  لد  دوش و  یم  رت  لـماک  اـه  لد  رد  ناـمیا  هاـم  هظحل  هب  هظحل  دـسر ، یم  ارف  نشور  بش  هد  ـالاح 
: دنیوگ یم  نانیمطا  اب  زین  رگید  يا  هدع  تسا و  کیدزن  حتف  هک  دنیوگ : یم  هناراودیما  يا  هدع  دننک ، یم  هدامآ  حتف ،» »

؟ تسین کیدزن  حبص  ایآ 

يدابآدوواد هموصعم  / اه هوک  زارف  زا 

نامـشچ هک  دراذگ  یم  هاگدورف  نیمز  رب  ياپ  يدرم  دـعب ، یتاظحل  دفاکـش و  یم  ار  هام  نمهب  دولآ  هم  نامـسآ  لاب ، دـیپس  هدـنرپ 
، شربتس ياه  هناش  دروآرد و  هزرل  هب  ار  نایتوغاط  رکیپ  شنابرهم 

.دنکفا كاخ  هب  ار  دنوامد  دیپس  وید 

.درک تسار  دق  شدنلب  هیاس  رد  هدید ، جنر  اما  گرزب ، یتلم  دمآ و  ماما 
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.تشاذگ نیمز  هب  نمهب  زور  نیمهدزاود  رد  ار  راظتنا  تبرغ و  لاس  هدزناپ  راب  دمآ و  ماما 

نوخ هب  دادبتـسا  فوخم  ياـه  لولـس  رد  شرکیپ  هک  یتلم  اـب  هدرم ، ردارب  نارهاوخ  اـب  هداد ، تسد  زا  ناوج  نارداـم  اـب  دـمآ و  وا 
.تسیرگ دوب ، هتسشن 

.دنتسشن هفوکش  هب  ناتسمز ، جوا  رد  هک  هنوگ  نآ  تفشآ ؛ ار  ناتخرد  باوخ  دمآ و 

اب يدرک و  نییعت  يولع  یتلود  زبس ، دـبا  ات  یتلود  تلم  نیا  ینابیتشپ  هب  يدـمآ و  روبـص ! ناـبیتشپ  گرزب  يا  هوتـسن ! رویغ  يا  هآ ،
.دندوب هدرب  تراسا  هب  دادیب  ملظ و  دولآ  هم  ياه  هعلق  رد  ار  نیمزرس  نیا  راهب  هک  يدیبوک  نانآ  ناهد  رب  هنوگربمایپ ، ياه  تشم 

.یناتلغورف ار  رگید  ینوعرف  ات  يدش  ثوعبم  مدرم  نیا  رب  اه ، هوک  نیرت  یقرش  سپ  زا  وت 

هلهله هب  نامـسآ  شوگ  رد  ار  اه  هنارت  نیرتابیز  قشاـع ، ناگدـنرپ  دز و  هناوج  تیاـه  ماـگ  ریز  نطو ، كاـخ  يدـمآ ، هک  زور  نآ 
.دنتساخرب

هب هدرک ، نیز  ار  اه  بسا  قشع ، نادرم  دندمآ و  تلابقتـسا  هب  هراتـس  دبـس  دبـس  اب  رهـش  نارتخد  دیچیپ ، اه  هچوک  رد  هک  تیادـص 
.دنتفاتش تیرای  هب  اه  هزاورد  تمس 

.دندناوخ رکش  زامن  ربا  ياه  هداجس  رب  ناوج  ياهوتسرپ  يدمآ و  وت 

نیا ياه  نابایخ  رب  لـالز ، يا  هنییآ  نوچ  هراومه  ناـمیا ، تلادـع و  باـتفآ  دوش و  موق  نیا  نادـیواج  نییآ  یگدازآ  اـت  یتشگزاـب 
.دباتب نهیم 

، تبرغ يرود و  ياهزور  رد  هچ  رگا  دوب ، هدرزآ  ار  تدـیپس  ياه  لاب  رفـس  جـنر  هچ  رگا  ادـخ ! حور  يا  تریـس ، هتـشرف  حور  يا 
لاهن نتسشن  راب  هب  يارب  يدایز  ياه  بش  يدیشک و  ناوارف  ياهدرد 

نوریب متس  هایس  وید  تبقاع ، هک  كاب  هچ  اما  مارح ، دوخ  رب  ار  باوخ  و  يدرک ، هدهاجم  بالقنا ،

.دمآ دورف  زارفرس ، ناریا  كاخ  رب  تلم ، نیا  وت و  تمه  زا  يدازآ ، هتشرف  تفر و 

نطو ياه  هوک  زارف  زا  وت  نشور  هاگن  اب  يزوریپ ، دیـشروخ  ماجنارـس ، دنتفگ و  دمآ  شوخ  اهدایرف  نیرت  هنادنمهوکـش  ار  تندمآ 
.دروآرب رس 

يوسوم همطاف  هدیس  / دوهش دهش و  زا  راشرس 
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.دوش یم  سبح  هنیس  رد  اه  سفن 

.دنا هداتسیا  دنخبل  لگ و  زا  راشرس  مدرم 

رادگ یب  ياه  هناصلاخ  راظتنا  رد  راهب ؛ زبس  درم  راظتنا  رد  دنا  هداتسیا  مدرم 

.دنا هتشون  ار  شندمآ  ربخ  اه  همانزور  رد 

.تسا هدمآ  زاب  نطو ، نت  زا  هتفر  ناج  کنیا 

؟ تشون ناوت  یم  ناراب  یلحم  هجهل  مادک  اب  ار  تمان  توارط  ماما !

.تفکش درک و  لگ  ناممشچ  هدز  باوخ  ياه  هچنغ  تندمآ ، اب  هک  يدمآ  شوخ 

.میا هدیشک  دق  ناربونص  نوچ  تنخس ، ره  اب 

.رهم لوصح  میدرک و  قشع  لوصو  وت ، ینابرهم  هیاس  رد 

.زان لفحم  دوب و  زار  لمحم  وت  بلابل  بتکم 

.نک نشور  ار  ام  یتابارخ  ناتسد  دارم ، دشرم و  يا  هتخوسلد ، ریپ  يا 

.میتسه تروضح  مزب  هدشلد  دیرم و  زونه  ام  نک ؛ نامهاگن  درگرب و 

هتسیاش تداعس  یلع  / دنوش یم  تشم  اه  نابایخ 

.دننز یم  دایرف  ار  يدازآ  هک  ییاه  تشم  زا  دنوش  یم  رپ  اه  نابایخ 

رپس ياه  هنیـس  همه  نیا  ماحدزا  دـنا و  هدـیرب  سفن  رگید  هک  ییاه  هلولگ  صقر  لباقم  رد  دنتـسیا  یم  دـنور و  یم  هژر  اه  ناـبایخ 
.دزادنا یم  ناشمادنا  رب  هزرل  هدش ،

هب ناشاه  هرجنپ  کلپ  رد  ار  باوخ  هک  ییاه  هزرل  دنـشک ؛ یم  سفن  ار  یپ  رد  یپ  ياه  هزرل  اه  خاک  دنـشک و  یم  دایرف  اه  ناـبایخ 
.سپ اپ  اه  خاک  دنراذگ و  یم  شیپاپ  اه  نابایخ  .دنک  یم  لدبم  یکانتشحو  سوباک 

سفن دنچ  دیاش  ات  دننک  یم  سبح  ناشیاه  گر  رد  ار  رخآ  ياه  سفن  يرابجا ، یتوکس  رد  اه  خاک  دنـشک و  یم  دایرف  اه  نابایخ 
.دنروآ ماود  رگید 

باوخ دنیآ و  یم  دورف  دادبتسا  ياه  هرخص  رس  رب  هک  دنوش  یم  ییاه  کتپ  هدش ، هرگ  ياه  تشم 
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.دننکش یم  ناشیاه  مشچ  رد  ار  هلاس  دنچ 

.دنزرل یم  راو ، سوباک  یتشحو  رد  اه  هوک  هک  دنا  هداتسیا  ربتس  نانچ  كانشتآ ، ياه  هنیس  .تسا  شتآ  نوخ و  یلاوح ، نیا  ياوه 

.دنک یم  بوسر  یشومارف  تسد  رود  رد  دبور و  یم  ار  بالیس  ضرعم  رد  ياه  خاک  نوخ ، در 

.دنشک یم  سفن  اه  خاک 

.دنشک یم  سفن  ناشیاه  هیر  رد  ار  گرم  اه  خاک 

.دور یم  شیپ  ناشناوختسا  قمع  ات  دوش و  یم  دراو  ناشناتشگنا  رس  زا  يدوبان 

.دوش یم  هدیشک  هدروخ  مخز  نارازه  ياه  هجنپ  در  ناشیاه ، هدرگ  رب  دنتفا و  یم  اه  خاک 

.دزیر یم  ورف  ناشیاه  هنوگ  رب  راو ، بالیس  دنک و  یم  ناروف  دنا  هدیکم  اه  گر  زا  هک  ینوخ  دنک ؛ یم  ناروف  نوخ 

دور و اه  مشخ  دنوش و  یم  مشخ  اه  نابایخ  .دایرف  اهادص  دنوش و  یم  ادص  اه  نابایخ  هرگ ؛ اه  تشم  دنوش و  یم  تشم  اه  نابایخ 
یمکحم تشم  خیرات ، ییوگ  هک  نانچ  نآ  دننک ؛ یم  نایغط  اهدور 

.دیآ دورف  اه  هرخص  ناهد  رب  دشاب و  هتفرگ  ندیزو  اهداب  زا  هک  تسا 

.دنوش تشم  ات  تسا  یتصرف 

.دنوش دایرف  ات  تسا  یتصرف 

.دنناصقرب هزات  یباتفآ  عاعش  رد  ار  ناشیاه  هناش  ات  تسا  یتصرف 

یمرخ هفطاع  / ادخ مان  هب  یتموکح 

تـسد راظتنا  تمـس  هب  دمآ ؛ یم  ام  تمـس  هب  رـشب  كاردا  زا  رت  قیمع  ییاه  مشچ  اب  توکـس ، یبآ  گنر  هب  جاوما ، شمارآ  هیبش 
.دنخبل لگ و  تیعمج و  زا  ولمم  ياه  نابایخ  كاب ، یب  ياه  لد  كاچ ، كاچ  ياه  هنیس  تمس  هب  قاتشم ، ياه 

.دننیب یم  حبص  باوخ  اه  هراتس 

تسا هدیسر  قفا  هب  دیشروخ 

يامیس دوش  یم  شا  هداس  هاگن  رد  هک  درک  دهاوخ  عولط  نرق  دیشروخ  دابآرهم ، قرشم  زا  زورما 
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.درک اشامت  ار  تدایس  زبس 

نافوت اب  دزیرب و  مه  هب  ار  متس  نرق  تسیب  طاسب  نیشنلد ، نیریش و  يا  هجهل  اب  هلاس ، هن  داتفه و  درمریپ  نیا  دنک  یم  رواب  یسک  هچ 
؟ دنکشب ار  دمجنم  ياه  لد  نمهب  شنیشتآ  تاملک 

.تسا هدرک  رپ  دیما  راشف  رپ  هدوت  ار  اوه  مجح  مامت 

.دسر یم  خیرات  يدازآ  راهب  نیرتافوکش  هب  ناتسمز ، نیا 

.تسا هدیئور  روعش  ياه  هفوکش  شا  هدیکشخ  ياه  هخاش  رب 

.دنک یم  كّربتم  ار  اه  لد  ياضف  ماما ،» يا  ینیمخ   » ياوآ

.تسا نامز  فقس  زا  رتدنلب  شیاهرعش  روعش  هک  يرعاش  دیآ ، یم  ام  تمس  هب 

.ریگملاع یتباجن  یناحور و  یتوکس  اب  یگداس  زا  ییادر  اب  دیآ ؛ یم  ام  تمس  هب 

.دوش یم  رظتنم  ياه  بلق  تشهب  ارهز ، تشهب 

.دنهد یم  يزوریپ  دیون  اهراعش  .دزیر  یم  رهش  ياه  هناش  زا  هزرابم ، اه  لاس  یگتسخ 

نیا ینابیتشپ  هب   » دـناسر و یم  تاجن  لحاس  هب  ار  یناراب  ياه  مشچ  یتشک  تلم ،» نیا  یناـبیتشپ  هب  ، » خـیرات هدـید  ناـفوت  يادـخان 
يارب نامیا و  گنر  هب  ادخ  مان  هب  یتموکح  دیحوت ؛ ياه  هیاپ  رب  دهن ، یم  ناینب  ار  قشع  تموکح  ریوزت ، روز و  رز و  نرق  رد  تلم »

 ... مدرم

یناهبزور یلعدمحم  / يدمآ وت  هک  زور  نآ 

.يدمآ وت  هک  میوگ  یم  ار  زور  نآ  وت ؛ هب  تلم  یتسیرگن و  یم  اه  تسد  رود  هب  وت  .تفاکـش  یم  ار  اه  نامـسآ  جوا  تذفان ، هاگن 
هب ار  ینابرهم  نامیا و  هناوج  رازه  شیوخ ، تسد  هب  ات  يدمآ  وت 

.دمآ یم  دورف  ناشبلق  رب  هک  دوب  تما  حور  دش و  یم  انعم  وت  رهم  اب  راب  نیا  دابآرهم  .يروآراب 

رطع ینک و  هدـنز  ار  دـمحم  نید  هرابود  ات  يدـمآ  وت  .دوبن  یلاها  لد  یناـمداش  شیارآ و  زا  یکچوک  دومن  زج  اـه  ناـبایخ  نیذآ 
هب تلم  زور ، نآ  .يروآ  ناغمرا  هب  رهش ، هچوک  هچوک  يارب  ار  دیحوت 

.رهوگ کی  درگ  هب  یفدص  نوچ  تشاد ؛ شیوخ  نایم  رد  ار  وت  تلم  .دیلاب  یم  دوخ 

.تشاد ار  ادخ  تشاد  ار  وت  تلم  يدوب ؛  ادخ  تسد  وت 
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هب نطو ، هتفخ  نوخ  هب  ياه  هلال  ات  يدمآ  ارهز  تشهب  هب  يدوب و  مالسلااهیلع  ارهز  كاپ  هلالس  زا  وت 
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وت غورفرپ  ناگدـید  دادـتما  رد  ار  ناشنادـنزرف  هاگن  نهیم ، لدایرد  هدـیدغاد و  ناردام  دـنوش و  ناـمداش  نیمز  تملظ  رب  وت  شباـت 
.دننک وجتسج 

رازه شمارآ  يدناشن و  ورف  تتسد  ناکت  کی  اب  هنوگچ  دوب ، هداتفا  نهیم  ناج  هب  هک  ار  نافوت  اهدص  دوش ، یمن  نامشومارف  زگره 
.يدروآ هیده  هب  نامیارب  ار  لحاس 

.يدروآزاب نهیم  غاب  هب  اسرف ، تقاط  درـس و  یناتـسمز  سپ  زا  ار  راهب  يدش و  هدیمد  ناریا  هدرم  دـبلاک  هب  هک  يدوب  ادـخ  حور  وت 
نآ .دننک  یم  مگ  وت  هاگن  تمظع  رد  ار  شیوخ  تهبا  اهایرد ، دنوش و  یم  تسم  تسم  رادید ، نآ  هحیار  زا  زونه  رهش ، ياه  سای 
یم دورف  تما  بلق  رب  امیپاوه  کی  ناکلپ  زا  هک  درمربا  کـی  ياـه  مدـق  ساـکعنا  دوش و  یم  رارکت  اـهدای  رد  هشیمه  هناـگی ، زور 

، دیآ

.دوش یم  ناماه  هظحل  رگشزاون 

.نامسآ رد  هچرگ  میراد ؛ ار  وت  زونه  ام  یتسه و  ام  ناج  حور  دبا ، ات  وت  مینیب و  یم  شیوخ  نایم  رد  ار  وت  نونکا 

درف یعیدب  همطاف  / شوپ لزغ 

میزادنا رغاس  رد  یم  میناشفارب و  لگ  ات  ایب  »

« میزادنارد ون  یحرط  میفاکشب و  فقس  ار  کلف 

ندـش ناراب  لگ  يداش و  يادـن  نداد  رـس  رهـش و  ياه  هچوک  سپ  هچوک  ياه  هرجنپ  مامت  زا  توغاـط  درگ  ندودز  داـب ! كراـبم 
! ناریا نامسآ 

! دنتسه بالقنا  تخرد  نداد  هفوکش  راظتنا  رد  همه  هتسب و  رب  تخر  ناریا  زا  یهاشنهاش  تنطلس  هتفرگ  هم  ياوه  کنیا 

! دناشن اه  لد  رب  ار  يداش  راهب  درک و  ناریو  ار  ناتسمز  رهش  هک  يدرم  گرزب  ياه  ماگ  رظتنم  دنرظتنم ؛ همه 

« ار ناحلا  شوخ  لبلب  لگ  هدژم  دسر  یم  »

! دیمد خرس  ياه  قیاقش  هاگن  مجح  رد  هزات  یحور  دمآ و  يدمحم  ياه  لگ  زا  ییادر  اب  شوپ ، لزغ  درم 

.دیمد هدیپس  نابل  رب  ار  دنخبل  تسکش و  ار  تنطلس  بش  تبعل  دمآ و  نکش  تب 
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یقلاخ یلع   / راهب میسن 

.دوب هتسب  ار  ندیشک  سفن  هار  تردق ، هدرشف  نیگنس و  ياوه 

بـضغ رگا  یلو  دنتخیرگ ؛ یم  داب  محر  یب  ياه  مدق  زا  هراوآ  ياه  هتوب  .نفعتم  راز  نجل  اه  بادرم  دندوب و  هدـش  بادرم  اهدور 
.داد یم  ناشرارف  تصخر  ارحص  نیگمشخ  ياهراز  نش 

داب رد  يا  هراوآ  هتوب  کی  نم  دننام  مه  وت 

یمهف یم  بوخ  ار  ناور  ياه  نش  قالش  مه  وت 

یم هلاـس  رازه  دـنچ  ندـمت  ناـنکاس  رب  یتـیوه  یب  درگ  هشیمه ، زا  رت  ناـمناخ  یب  يزییاـپ ، هراوآ  ياـهداب  .دوـبن  زیرگ  لاـجم  اـما 
.دندیشاپ

.دیدرت ياه  هدید  رهش  لطعم ، ياه  فیلکتالب  رهش  دوب ؛ هدش  حاورا  نیمزرس  ناریا ،

هنامز .دندیـشک  یم  راظتنا  ار  شیوخ  یتسین  داب ، رد  یلیـس  لمحت  هب  موکحم  ناتخرد  هیبش  راـچد ، شتآ  هب  ياـه  مزیه  هیبش  مدرم ،
، دوب بوشآ  هنامز 

.دش یم  هدرپس  یشومارف  هب  هک  دوب  ناریا  سمتلم  ياه  تسد 

ار یتحار  رارق و  تفرگ و  نینط  يا  هنانتمهت  دایرف  زا  نامز  یمخز  يولگ  ناهگان ، دـندرک و ...  یم  چوک  روآدرد  چوپ و  اـه  هظحل 
نوچ تفـشآرب و  ار  ناگتفخ  باوخ  هک  ییادـص  .نکاس  مدرم  بولق  رد  دوب و  يراج  اهربا  هناـش  رب  هک  يدرم  دـیچرب ؛ ملظ  مزب  زا 

.داد يرای  ار  ناگتسخ  دیما ، رتوبک 

.درک هدنز  اه  لد  رد  ار  یهلا  روش  شیاوجن ، منرت  دیشخب و  هرابود  یناج  ار  هدش  شومارف  تفارش  شروضح ، ياه  هماکچ 

.درک یکاپان  یتشز و  هچ  ره  نیزگیاج  ار  قشع  شساسحا ، یبآ  دیبات و  اه  یگریترب  شهاگن  باتفآ 

.دندناوخ يدازآ  زاوآ  هک  دنناد  یم  یمدرم  نینهآ  هدارا  نوهرم  ار  دوخ  هتفایزاب  رورغ  زونه  نیمزرس ، نیا  ياه  هچوک  سپ  هچوک 
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راّمت مثیم  تداهش 

هراشا

هبنشراهچ

نمهب 1383  14

هجحیذ 1425  22

Feb. 2 . 2005

یتیاده نیسح  / مامتان شورخ  يا  متسه  وت  اب 

.اه لخن  يادنلب  هب  يا ؛ هداتسیا  .تسا  يراج  تمان  شورخ 

.يا هدروآ  بات  ار  جنر  ياه  هفاب 

.دنناوخ یم  زاوآ  ار  تیولگ  اهراد 

.يدرون یمرد  ار  نامسآ  زاورپ ، زا  شیپ 

.یتسیا یم  شیوخ  مکحم  ناوناز  رب  هوک  نوچ  .دچیپ  یم  تسفن  رد  يا  هبذج 

.يواک یم  ار  تانئاک  دولآزار  ياهزارف  اهنت ، يا  هکئالم  نوچ  .يا  هدش  قیقر  تنهاریپ  رد  .دزاون  یم  ار  وت  قشع ، شوخ  يوب 

.درک دهاوخن  نیریش  ار  تنابل  هاگ  چیه  هک  تسا  یکچوک  يامرخ  وت  يارب  ناهج  .دنزیر  یم  ورف  وت  رد  اهراد 

شورخ يوش و  یم  ریثکت  راورتوبک ، وت  .دننز و  یم  هرگ  ناهنپ  دایرف  همه  نیا  اب  ار  تیولگ 
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.یناوخ یم  زاوآ  رهش  ياه  ماب  مامت  رب  ار  تهودنا 

.تسین رگراک  ار  تهوکشاب  هقاس  یمیخژد  چیه  ربت 

.يا هدیشک  شود  هب  يا  هرخص  نوچ  تساه  لاس  ار  تیالوم  تبحم 

.تسا يراج  راهب  ّدر  اه ، شرفگنس  مامت  رب  زونه ، ات  تسا و  هدیچیپ  ایند  نهاریپ  رد  تسفن  زا  يزارف 

.دناوخ یم  دورس  ار  تراظتنا  قفش ، نینوخ  ياوه 

.تسا هدرک  زاغآ  ار  شروآدرد  بورغ  هتسکش ، ياه  نادند  اب  دیشروخ ،

.تسا هداتفا  ناسون  رد  ایند  تنهاریپ  ّدم  رزج و  رد  .دچیپ  یم  داب  رد  تیاه  سفن  نیرخآ  نینط 

.اهزارف رب  يا  هداتسیا  دنلب  هوکش ! یعقاو  معط  يا  متسه ، وت  اب 

.دنا هدرک  کح  تدنلب  یناشیپ  رب  ار  تداهش  نوناق 

.يا هداتسیا  اهدور  نایرج  رد  راو ، هرخص 

.يا هدرک  اهر  یمچرپ  نوچ  ار  تدایرف  وت  دنشورخ و  یم  اهدور 

.يوش یم  ریثکت  كاخ  عیسو  رب  ایرد  ایرد 

.دنزو یم  تنهاریپ  رب  هناراوگوس  اهداب ، ریز ! هب  رس  ورس  يا  متسه  وت  اب 

.دنا هدیشک  شود  هب  ناهج  ياهوتسرپ  ار  كاخ  ات  راد  هلصاف 

ار وت  کیدزن ، ياه  هتـشرف  دوش ، زاب  یهآ  هب  تنابل  رگا  تاهیه ! مامتان .! شورخ  يا  متـسه ، وت  اب  .دـنیرگ  یم  تیولگ  رب  اه  بانط 
.مشک یم  نوریب  نت  زا  يراخ  نوچ  ار  ساره  .مونش  یم  ار  تیادص  يدنخ ؛ یم  دنلب  ناهج ، هدوشگ  مخز  هب  وت  دنیرگ و  یم 

.دنوادخ شوغآ  رد  هدرشف  یحور  يا ؛ هدش  قیقر  نانچمه  وت  تنهاریپ و  رب  دنزو  یم  اهداب 

.دنوش یم  نیشن  هت  شیاهزاوآ  هنیگبآ  رد  ناهج  ياه  ماب  هک  يرتوبک 

.مشک یم  تشگنا  نامسآ  تسوپ  رب  نانچمه  نم  يا و  هداتسیا  دنلب  ایرد ! رب  هدش  اهر  مچرپ  يا 

.مناوخ یم  زاوآ  ار  تیولگ  اهراد ، هارمه  نانچمه  نم  و 
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يداب تهزن  !/ دوب دهاوخ  تخرد  نیا  زا  وت  جارعم 
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.دش مهاوخ  تراد  هبوچ  هک  نم  زا  .دوب  دهاوخ  تخرد  نیا  زا  وت  جارعم 

نوریب كاخ  زا  ارم  هشیر  ات  دهد  روتـسد  دنیـشن و  یمن  راب  هب  نم  رد  تسوحن  یموش و  زج  هک  دـنک  نامگ  نوعلم  دایز  نبا  راذـگب 
.دنشک

! تسا هدروخ  مقر  وت  جورع  نم ، ریدقت  رد  هک  دناد  یمن  دایز  نبا 

وت و نیب  : » دومرف داد و  ناشن  وت  هب  ارم  دیسر ، هساّنک »  » كاخ هب  هفوک ، یکیدزن  رد  یتقو  هک  مراد  دای  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  زونه 
تخرد نیا  تا  یگدنز  هظحل  نیرخآ  ات  هک  تسا  یمکحم  دنویپ  تخرد  نیا 

«. دنام دهاوخ  رادافو  وت  هب 

؛ تشگ تیاه  تدابع  فقس  نم ، هیاس  دش ، هتسب  نم  ياه  هخاش  وت و  ياه  مشچ  نایم  ییانـشآ  تّدوم و  دقع  هبطخ  هک  زور  نآ  زا 
.تفر یم  رتالاب  نآ  زا  تفاکش و  یم  ار  تنابیاس  فقس  تزامن  تماق  دنچ ، ره 

.دمانب نومیمان  نمی و  دب  ارم  دهاوخب  ات  تسین  یتبسن  دایز  نبا  راب  تبکن  هدز و  نوعاط  ياه  مشچ  اب  ارم 

ردـقچ  » یتـفگ یم  يداد و  یم  رارق  شیوـخ  بطاـخم  ارم  هک  منیب  یم  وـت  نشور  نامـشچ  هنییآ  رد  ار  ما  یتـخب  کـین  يزبـس  نم 
نم يارب  وت  ما و  هدش  هدیرفآ  وت  يارب  نم  تخرد ! يا  یتسه  كرابم 

«. هدیرورپ

دیاش ات  مدز  یم  هرگ  تیاعد  يادنلب  هب  ار  میاه  هخاش  زین  نم  يدرب ، یم  الاب  انغتسا  ناتـسآ  رد  ار  رقف  ياه  تسد  هک  یتاقوا  نآ  رد 
.دشخبب ییامرگ  دنک و  یشزاون  زینارم  هدزامرس  ناتشگنا  رس  قح ، ییایربک  دنلب و  ناماد 

.متخانش ار  ترسپ  هک  دوب  هدشن  هدیرب  اه  نآ  طسوت  مدیما ، گر  نیرخآ  زونه  درپس ، اهراجن  تسد  هب  ارم  راک  دایز ، نبا  هک  نیا  ات 
.دنک کح  ار  تمان  خیم  اب  متاعطق  زا  یکی  رب  وت ، شرافس  هب  ات  دوب  هدمآ  وا 

ار سک  چیه  اه ، يزادرپ  غورد  اه و  يزاب  گنرین  رهش  لاجرلا  حابشا  نایم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دنتسناد  یم  بوخ  هفوک  یلاها 
فراعم هک  نانچنآ  تسناد ؛ یمن  شا  هنابش  رارسا  مرحم  وت  هزادنا  هب 

تقو رد  هک  تسناد  یم  مه  دایز  نبا  یتح  ار  نیا  .دوب  هتخومآ  وت  هب  ار  يرایسب  ناهنپ  رارسا  ناوارف و 
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»؟ يدوب رت  کیدزن  همه  زا  بارتوبا ، دزن  وت  هک  ما  هدینش  : » تفگ تتساوخزاب 

یم ربص  نم  هک  يدوب  هداد  باوج  وت  دوب و  هتفگ  نخس  تیارب  دمآ  دهاوخ  وت  رب  هک  یخلت  يادرف  زا  یتح  مالـسلا  هیلع  یلع  يرآ !
.تساراوگ رایسب  ادخ  هار  رد  یثداوح  نینچ  اریز  منک ؛

يداب تهزن  / تشهب يوب 

! مثیم

درمریپ :» تفگ وت  هب  بیبح  يدـش و  ور  هب  ور  رهاظم  نبا  بیبح  اب  نایدـسا ، ینب  زا  یهورگ  عامتجا  رد  هک  يراد  داـی  هب  ار  زور  نآ 
تیب لها  سدـقم  میرح  زا  عافد  مرج  هب  قازرلاراد ، کیدزن  رد  هک  منیب  یم  دوخ  مشچ  اب  ار  یـشورف  هزبرخ  دـنلب و  یناـشیپ  قاـچ ،

«. دنفاکش یم  راد  هبوچ  يور  رب  ار  شمکش  دوش و  یم  هتخیوآ  راد  هب  مالسلا  مهیلع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  رسپ  يرای  يارب  دراد و  وسیگ  ود  هک  مسانش  یم  ار  ییوم  خرـس  درم  زین  نم  :» یتفگ شباوج  رد  وت 
«. دننادرگ یم  اه  هچوک  رد  هدز و  هزین  يالاب  ار  شرس  دسر و  یم  تداهش  هب  شباکر  رد  دنک و  یم  جورخ 

نخـس ناشنارای  شیوخ و  تداهـش  هرابرد  نانچ  نآ  دنا و  هتفرگ  يزاب  هب  ار  گرم  ادخ ، نادرم  ییوگ  هک  مشیدنا  یم  دوخ  اب  هاگ 
.دنونش یم  ار  تشهب  يوب  دننیب و  یم  مشچ  هب  ار  نآ  ییوگ  هک  دنیوگ  یم 

.دوبن مولعمان  یسک  رب  دوب  هدروخ  مقر  تداهش  طوطخ  وت  ریدقت  یناشیپ  رد  هک  نیا 

ياوه هب  رس  ناکدوک  یتح  دندوب ؛ هدش  هتخانش  یگنسرف  نارازه  زا  دندرک ، یم  عافد  هّللا  لآ  میرح  زا  اورپ  یب  هک  وت  لثم  ینایعیش 
.داد یهاوخ  داب  هب  ار  شیوخ  رس  يدوز  هب  هک  دنتسناد  یم  زین  هفوک 

! راّمت مثیم 

تیامح وا  میرح  تراهط  تسادق و  زا  شنادناخ ، تیمولظم  ییاهنت و  هنامز  رد  هک  دشاب  یضار  وت  زا  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف 
.دوش شوماخ  نامدرم ، سرت  یناملظ  بش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دای  زوس  مین  غارچ  ات  یتشاذگن  يدرک و 

هبوچ تمس  هب  وت  تسویپ و  تقیقح  هب  وت  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ییوگشیپ  هک  تشذگن  يدنچ  و  ... 
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.يدش تیاده  تراد 

زیگنا تفگش  يدجو  اب  وت  دنک و  یم  دای  وت  زا  هراومه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تفگ  وت  هب  همّلس  ّما  هک  دوب  اهزور  نامه  دیاش 
دزن رد  يدوز  هب  دییوگب  دیناسرب و  مالـس  میالوم  هب  دنز ، یم  رپ  شیارب  ملد  غرم  متـسه و  ماما  دای  هب  هشیمه  زین  نم  : » يداد خـساپ 

«. درک میهاوخ  تاقالم  ار  رگیدکی  یلاعت  يادخ 

.دوب هلصاف  زور  ود  تسیب و  طقف  هّللادبعابا  ياروشاع  وت و  تداهش  نایم  هک  یتسار  هب  دشن ؟ نینچ  رگم  و 

اب هک  يا  هدش  زیوآ  قلح  یتخرد  بوچ  زا  هعطق  نامه  رب  وت  هک  دید  تشگزاب و  تراد  هبوچ  رانک  ترسپ  تداهـش ، زا  دعب  یکدنا 
.دوب نآ  زا  وت  جارعم  هک  بوچ  زا  يا  هعطق  رب  .دوب  هدش  کح  نآ  رب  تمان  خیم ،

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / دیسرپب اه  لخن  زا 

.تسین مهارف  شیور ، يارب  یتصرف  هک  اج  نآ  ار ؛ وا  دیسرپب  اه  لخن  زا 

.تسا مکاح  ناقفخ  لمکم  یهایس ، توکس و  هک  اج  نآ 

بش هراونت  رد  ار  درم  نیا  ياه  ماگ  نینط  دیسرپب ، اه  لخن  زا  يرآ !

! ندیسوپ توکس  يانگنت  رد  نتسیرگن و  تسا  تخس 

! لاحم ياه  لایخ  تشپ  رد  ندنام  تسا  تخس 

.یشاب یلاها  یتخبدب  دهاش  یشاب و  هک  تسا  تخس 

.درذگ یم  كدف  نابصاغ  يوتسپ  رد  تلادع  ینیشن  هناخ  زا  اه  لاس 

.تسا هدش  اه  نادلگ  بل  نیذآ  شوماخ ، ياه  عمش  هک  اج  نآ  ... 

.اه هنیس  رد  دریگ ، یم  شتآ  دنکش و  یم  اه  هرجنح  رد  اه ، خرس  هنیس  يادص  مره  هک  اج  نآ 

.تسا هدش  مگ  اه  هنایزات  اه و  قالش  راصح  رد  زاورپ  ياه  لاب  هک  اج  نآ  .تسا  هدش  هتسب  ندیرپ  يارب  اه  هچیرد  مامت  هک  اج  نآ 
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.دشاب هتشاد  جّومت  دیاب  تسایرد و  راّمت ،

.دجنگ یمن  یکیرات  نیا  رامت ، ینارون  رواب  رد  تسا ، هدرک  روک  ار  رهش  ياه  هچوک  مامت  نهذ  یشوماخ ، يوب 

.دنرادن ندیشک  سفن  يان  اهدالج ، غیت  ریز  رد  یلاها  رواب  قفا 

... !؟ دنکن مگ  یسپاولد  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  ار  شدوخ  هنوگچ  مثیم »  » و

.دنک یم  ینیگنس  شیاه  هناخ  رب  یقشاع  تلاسر  هک  یتقو 

تسا هدنز  الو »  » رطاخ هب  هک  وا 

.تسا درم  نیا  ناشورخ  ياه  نایرش  رد  يراج  نوخ  الو ،

.تسا هتشاذگ  گرم  ياه  هناش  رب  رس  توکس  تس ؛ یگدنز  يارب  یگنت  هچیرد  توکس ،

.دناکت یم  شراوتسا  ياه  ماگ  ریز  ار  رهش  هتفرگ  كاخ  ياه  هچوک  دتسیا و  یم 

.دنوش یم  شوگ  درم ، ندینش  يارب  اه  هرجنپ  مامت  دوش و  یم  دنلب  هنیرید  باوخ  زا  رهش 

.ار شوماخ  هدیسوپ  ياه  هشیدنا  مامت  دنازوس ، یم  شنابز ، ناشفشتآ 

.شیادص نینط  ار ، رهش  مادنا  دنازرل ، یم 

.دننک یم  ادیپ  ار  دیشروخ  ياه  تسد  زا  ندیشک  سفن  لاجم  اه  هرجنپ  دنتفا و  یم  درم  ياپ  هب  اه  هظحل 

.دوش یم  افوکش  دراب و  یم  هتفرگ  كاخ  ياه  هرطاخ  يور  درم ، نابز  زا  هدش ، شومارف  تقیقح 

.دیوش یم  نت  اه ، گنسلگ  شیور  يارب  نیمز 

.دیآ یمرد  ادص  هب  ناتسرپ ، بش  يارب  رطخ ، گنز 

.دنناوخ یم  ارف  ناشنایصع  هرفس  هب  ار  اه  لخن 

.دننک شوماخ  ار  هدرک  ناروف  ناشفشتآ  دنهاوخ  یم 

.درم دوجو  رد  دزیر  یم  شتآ  نانچمه  دنرب ، یم  ار  تقیقح  يایوگ  نابز 

.شدوجو رهوگ  ندروآرد  يارب  دنفاکش ، یم  ار  شا  هنیس 
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.دنبای یمن  بلاطیبا  نبا  یلع  يالو  زج  يزیچ  شیاه ، گر  نوخ  یخرس  رد 
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هللا همحر  یمق  سابع  خیش  تلحر 

هراشا

هبنش جنپ 

نمهب 1383  15

هجحیذ 1425  23

Feb. 3 . 2005

ییاضر هدیمح  / هتفکش هزات  ياهاعد  يوب 

.روعش تسا و  رون  زا  يراد ، نت  رب  هک  ییادر 

.دنازبس زونه  هک  تیاه  تسد  تسا و  كاخ  مکارتم  ياه  بش  نانشور  تیاه  کلپ 

.یشوک یم  یسیون و  یم 

.دنهد یم  راهب  يوب  تا  هتفر  ياه  هار  دننز و  یم  هناوج  تندیسر  ياه  ماگ 

.تدهج ياه  تسد  زا  دکچ  یم  هیعدا  هژاو  هژاو 

.دندنب یم  لیخد  تیاه  تسد  میرح  رب  نارتوبک ، ینز و  یم  کلپ 

 _ سدقم ریسم  رد  نشور  سوناف  ود  نیا  دنوش _  هتسب  راذگن  دنا ، شالت  زا  هتسخ  هک  تیاه  مشچ 

.ندیسرن ياهریسم  رد  دنوش  مگ  ینارون  داروا  راذگن 

اه و هژاو  تاحفص و  يال  هبال  دندرگ  یم  هک  تناتسد  تناهد و  زا  تاملک  دوارت  یم  راو  هراوف 
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.دنهد یم  دیشروخ  يوب  هک  تناتسد 

دنشوج و یم  وت  رد  هراتس  نارازه  هک  تروبع  يادر  رب  سپ  نیا  زا  دنیشنن  يرابغ  چیه  اه ، هچوک  رد  يدرگ  یم  تسد ، رد  سوناف 
.دنشخرد یم 

.دننز یم  سفن  دنا و  هتخود  تقاتا  هتفرگ  هم  ياه  هشیش  رب  ناهد  اه  هداج 

.تمیزع هدامآ  دنا ؛  نتفر  هدامآ  تیاه  شفک 

.یشیدنا یم  توهال  هب  يا و  هدیرب  كاخ  زا 

توسان زا 

.يا هتشذگ 

.ترگوجتسج ياه  تسد  يال  هبال  زا  دنزیر  یم  تاملک  زونه 

.تا هتسخ  ياه  کلپ  هتخوس و  مین  ياه  عمش  نویدم  تسوت ؛ ندروخ  غارچ  دود  نویدم  نانجلا ،» حیتافم   » هحفص هب  هحفص 

.تریذپان یگتسخ  ياه  ماگ  تشواک و  ياه  تسد  نویدم  تکمن ، نان و  ياه  بش  نویدم 

؟ دنز یم  تیادص  هداج  مادک 

ینیب یمن  هک  ینـشور  زج  ینیب  یمن  هک  روبع ، زج  ینیب  یمن  هک  ینز  یم  لاب  هدرتسگ  نامـسآ  مادـک  رد  ار  تشالت  همه  نیا  ناـیاپ 
؟ زاورپ زج 

! كالفا ات  يا  هدناود  هشیر  هک  كاخ  زا  رتدنلب  يا 

.ار تیاه  ماگ  یبات  یب  دنازوس  یم  باتفآ 

.هیعدا داروا و  رد  دننز  یم  هناوج  تیاه  تسد 

.یهد یم  هتفکش  هزات  ياهاعد  يوب  تاملک و  دنخرچ  یم  تناهد  رد 

.دوش یم  لح  رون  رد  تا  هرجح  دنز ؛ یم  تیادص  نامسآ ،

يداب تهزن  / تسا هدوشگ  تیور  هب  تشهب  ياهرد 

سودرف ياه  هزاورد  نآ ، زا  ات  اشگب  ار  شیوخ  نانجلا  حیتافم  باتک  ناخرچب و  ار  ملق  سپ  تسوت ؛ ناتسد  رد  یتشهب  باوبا  دیلک 
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.دنیآ لابقتسا  هب  شیوخ  تیحت  ریبکت و  اب  ار  وت  ناگتشرف  دوش و  زاب  تیور  هب 

هاکناج جنر  نآ  زا  یکدنا  دنک و  یم  لصتم  نامسآ  هب  ار  نیمز  هک  تسا  یهار  اعد  هک  نآ  هن  رگم 
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؟ درب یم  شا  یلصا  نطوم  تفایض  هب  ار  هدیشک  قارف  حور  دهاک و  یم  ار  طوبه 

دیور یم  هّللاّالا »  هلاال   » یتشهب راجـشا  زا  ییاه  غاب  دوش و  یم  يراج  قح  صاخ  تمحر  ياهرهن  هک  تسا  راکذا  اعد و  ندناوخ  اب 
مـشچ زا  دینـش و  ار  يدمحم  ياه  لگ  هحیار  وا  ناهد  زا  ناوت  یم  یتح  ناوضر ؛ عاقب  زا  دوش  یم  يا  هعقب  رکاذ ، ياپ  ریز  نیمز ، و 

ییانـشور نینمؤم  يراد  هدـنز  بش  زا  هک  تسا  ییاه  غارچلچ  اب  ّتنج ، ياهرـصق  تاغوس  هک  تفرگرب  کشا  ياه  توقای  شیاـه 
.تسا کشا  ناشخرد  تارطق  شیاه  هزیر  گنس  هک  یلالز  ياه  هناخدور  رد  راذگ  تشگ و  دروآ  هر  دنا و  هتفای 

همشچ رانک  رد  دننیب و  یم  زاورپ  مه  ناش ، یناحور  ياه  جارعم  رد  ار  وت  یتابارخ ، نیفراع  یتاجانم و  نیکلاس  هک  تسین  تهج  یب 
.هلایپ مه  رثوک ،

لقع دیاش  ات  یتفگ  زاب  ار  اعد  ینامـسآ  مالک  کلم ، ملاع  رد  ناهد  یتشاد و  توکلم  رد  شوگ  هک  تسناد  یبیغلا  ناسل  دیاب  ار  وت 
بل شیوخ ، هناتسم  لزغت  رد  دروآرد ؛ تقیقح  لها  هناخیم  يوک  زا  رس  دربب و  یگدیروش  هب  هار  زین  نیـشن  كاخ  ناریـسا  ریگنیمز 
هکار یلب »  » لوق نآ  دروآدای  هب  دوش و  هدودز  دنا  هدیـشاپ  شلد  رب  هک  هدز  نایـسن  كاخ  نیا  زا  یمک  دیاشگب و  یتاجانم  اعد و  هب 

.دنار لد  نابز  رب  نایتسلا  عمج  رد 

! دننز هسوب  تناهد  بل و  رب  ناشنرد  نایتشهب  ناشفرّکش و  نایسدق  هک  تسا  راوازس  هچ 

هجیتن ندـناوخ  زا  يا  هدـید  ره  تسا و  نازرل  شلامعا  باتک  نتفرگ  زا  یتسد  ره  هک  يربک  تمایق  هماگنه  رد  هک  تلاح  هب  اـشوخ 
هک ار  نانجلا  حیتافم  باتک  ییاشگ و  یم  تسد  وت  نایرگ ، شرمع 

.دناسرب تنیرید  بوبحم  ياقل  هب  رت  عیرس  ار  وت  ات  دوش  یم  یلاب  شقرو ، ره  يراد و  یم  رب  تسوت  رمع  لصاح 

یسوط اروح  / تشهب دیلک 

.درک دهاوخ  عولط  هشیمه  تدابع ، یبآ  رد  تا  یناحور  دای  هدیپس  دیشخرد و  دهاوخ  هراومه  تباجا  نامسآ  رد  تیابیز  مان  هراتس 

! نانجلا حیتافم  بحاص  يا 
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! يدوب هتفایرد  هنارایشوه  هچ  ار  یتخبشوخ  زار  يدوب و  هدرک  فشک  بوخ  هچ  ار  تداعس  ياه  هزاورد  دیلک 

، ینامـسآ ياهاوجن  هبدن و  اب  لیمک ، اروشاع و  اب  شا  هنافراع  تولخ  رد  یلد  ره  ات  يدرپس  اه  ناج  ناراد  هنازخ  هب  ار  اعد  دـیلک  وت 
.دیاشگب ار  تداعس  هزاورد  دنکشب و  تلفغ  لفق 

دوب شتسد  رد  غارچ  بش  تملظ  رد  »

دوب شتسد  رد  غادو  درد  شتآ  نوچ 

تشاد دوخ  اب  ار  راهب  شسفن  يوب 

« دوب شتسد  رد  غاب  دیلک  هک  يدرم 

! سابع خیش 

ياه هاگتسیا  رد  ار  تبش  زور و  ات  يدروآرد  تکرح  هب  تقیقح  لیر  يور  ار  تا  یگدنز  راطق 

.ینک كربتم  تیب  لها  دای 

هودـنا يداش و  رکذ  هب  ار  یگدـنز  لـصف  لـصف  تلاـمآلا ،» یهتنم   » يدوب و اونین  زارفرـس  ناـبیرغ  يارب  مومهملا » سفن   » رگاوجن وت 
.دوب هدرک  يراهب  یهلا  نادناخ 

هب نامرحس  تسا و  هیناضمر  ياه  شیاین  وت و  دای  اب  نامراطفا  ناضمر ، شیاین  شطع  رد 

.رحس ياهاعد  حاتتفا و  ناوخسورخ 

.مینز یم  دنویپ  بش  هب  تامس ، ياعد  اب  ار  هعمج  یگنتلد  بورغ  دنک و  یم  عولط  هبدن  دیشروخ  اب  نامراظتنا  هدیپس 

رد هشیپ  تداهـش  ناقـشاع  رگنـس  رد  یهلا  مرح  مارحا  رد  رهطم  رطعم و  ياه  هاگترایز  ایاکت و  رد  دـجاسم  نادـنب  هنییآ  رد  وت  داـی 
.دوش یم  هدنز  شیاین  ياه  هداجس  رب  اعد  حیبست  اب  تقادص ، صالخا و  ياه  هاگرحس  هنافراع و  ياه  تولخ 

يا هداتسیا  رشب  حور  جایتحا  سپ  رد  تسد ، هب  سوناف  يا و  هدنام  دیواج  هدنز و  تیاهاعد  اب  وت 

»؟ روطچ ار  هار  غارچ  دیهاوخ !؟ یمن  ار  تشهب  دیلک  ، » یسرپ یم  مدآ  نادنزرف  زا  هنافراع  و 

.یهد یم  هیده  قشاع  لد  رازه  هب  زور  ره  ار  تنانجلا  حیتافم  وت 

نک یلجت  هام  يا  ناقاتشم ، لفحم  رد 
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اه ناج  هدش  هدرسفا  وت  قارف  درد  زک 

دش تلامج  راونا  راتفرگ  هک  سک  نآ 

اه نابایب  هب  دز  رس  وت  قارف  دیاب ز 
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یقلاخ یلع  / کئالم لاب  رب 

شرفس ناهگان  گوس  رد  ار  زاین  ياه  هداجس  هک  تسا  هدرک  ناهنپ  كاخ  باقن  رد  هرهچ  يدرم 

.تشاذگ

لامج هرابود  رادید  ترسح  رد  ار  نانموم  بهتلم  نامشچ  تسب و  فراعم  ناگنشت  تیونعم و  ناقاتشم  رب  ار  شتامارک  ياه  هچیرد 
.تشاذگ شینارون 

؟ دوب هّللا  ءایلوا  ثیداحا  يوار  هک  یقطان  نابز  تساجک 

؟ دوب هدناتس  رتفد  دیفس  تاحفص  زا  بات  هک  تریذپان  یگتسخ  ملق  تساجک 

؟ درک یم  هّللا  یلا  ریس  کئالم ، شود  رب  راوس  هک  یناوناز  تساجک 

رت و لالز  ار  قح  ترضح  اب  تا  هنافراع  زاین  زار و  هک  تیناراب  هشیمه  نامشچ  تساجک 

؟ درک یم  رت  هناقشاع 

راکشآ تایآ  نطب  زا  ار  يدنوادخ  زومر  درک و  یم  رورم  ار  رون  ياه  هیآ  هک  تناتسد  تساجک 

؟ دومن یم 

« نانجلا حیتافم   » زا اه  هناخ  تینارون  زونه  دوب ؛ عیشت  یگشیمه  راختفا  وت  تایح  نارود 

.تسوت
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یماصتعا نیورپ  تشذگ  رد 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / بدا خرچ  رتخا 

هرجنح نیـشتآ  دایرف  زا  هتفرگ  رگ  شیاهرعـش  نوزوم  گنهآ  تسوا و  دوجو  هتفهن  ياهدرد  اب  هتخیمآ  شمالک ، یقیـسوم  نیورپ ،
.شا

تسمرس شفیطل  عبط  اب  ار  یناهج  يو ، تایبا  نوزوم  صقر  هک  دوب  هدش  باریـس  قشع  بدا و  نازورف  ياه  لگ  منبـش  زا  نیقی ، هب 
.درک یم 

هدش هتشون  قشع  نامک  نیگنر  اب  هک  يرتفد  درک ؛ یم  همزمز  هکئالم  يارب  دوخ  تاساسحا  رتفد  زا  رحس  هداجـس  رب  تساخ و  یمرب 
.دوب

بل هشوگ  رب  يدنخبل  اب  تفرگ و  یم  شتآ  ینزریپ  هآ  اب  هک  دـش  یم  رپ  تاساسحا  زا  ردـق  نآ  گرزب ، يوناب  نیا  مدـمه  اهنت  ملق 
.دش یم  يداش  زا  راشرس  یمیتی ؛

.دناود یم  هشیر  یمدآ  دوجو  قامعا  رد  دنیشن و  یم  لد  هنیآ  رب  شلایخ  ریواصت 

ناهذا رد  ار  يرادیب  سوناف  ات  دوب  هدیکچ  نیمز  يور  نامسآ ، مرگ  ياه  تسد  زا  رعش ، منرت  نامسآ  ناشخرد  هراتس  نیا  نیورپ ،» »
.دنک نشور  قلخ  شوماخ 
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.درک یم  ادص  شرعش  یمخز  هرجنح  اب  ار  یشیدنادازآ  ریسم  ناگدنام  بش  هک  دوب  هدش  راهب  يدانم  غرم  وا 

.تساخ اپ  هب 

.تخیر ذغاک  يدیپس  يور  ار  عامتجا  هتفگان  ياهدرد  تساخاپ و  هب 

هب هک  دوش  یم  هتـسکش  لاب  يا  هدنرپ  هاگ ، دزومآ و  یم  ار  ایند  ياه  یتخـس  شردام  زا  دوش و  یم  لاسدرخ  یکدوک  هاگ  نیورپ » »
.دنا هدش  یمخز  هنامز  لهاج  دارفا  و  ناکدوک »  » گنس

یم درد  هنامز  عضو  زا  هک  دوش  یم  میتی » یکدوک   » هاـگ دـشک و  یم  هعماـج  نافیعـض  خر  هب  ار  دوخ  رورغ  دوش و  یم  هاـش »  » هاـگ
.دشک

.دراپس یم  رعش  مطالتم  جاوما  هب  ار  شرارق  یب  حور  ندورس  بان  تاساسحا  زا  يراب  هلوک  اب 

شبات یلع  ربنق  / قشع يوک  زا  دوب  قوشعم  دصاق 

دوب هدرک  ناشردام  یب  هثداح ، هک  ار  درخ  نارتخد  تیاکـش  وا  .دروآ  یم  ماغیپ  ابـص  زا  هتـسویپ  دوب و  کـشا  هشوخ  هشوخ  نیورپ ،
.درک یم  تیاکح 

درک رس  تیاکح  درخ  يرتخد 

درک ردام  یب  هثداح  ارم  هک 

: تفرگ شهوکن  هب  ار  نایم  چیه  ياهامندوخ  وا 

چیه یپ  زا  لد  هیس  يا  قلخ  هر  ینز  ارچ 

نابنا نوچ  تسرپدوخ  مکش  ینک  رپ  هچ 

ردام وا  .دوب  ردام  کی  دوخ  وا  .درک  شیاتس  تبحم  ینابرهم و  هب  ار  يردام  دورـس و  درخ » کشجنگ   » نابز زا  ار  رهم » ثیدح   » وا
.تسناد یم  دازمه  ار  رهم  و 

ناهج تدزومایب  رهم  ثیدح  اتفگ 

يردام تسود  يا  نم  وچ  يوش  مه  وت  يزور 

«. تسا یکغرم  نابهگن  هک  يریاط  تخبشوخ   » تشادنپ یم  یتخبشوخ  ار  ندش  ردام  وا 

.دوب هتخاس  رعش  هناهب  ار  یگدنز  هکلب  دوب ، هدرکن  یگدنز  هناهب  ار  رعش  وا 
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راگدای هب  ام  يارب  تشاک و  شدورس  زبس  هعرزم  رد  ار  وزرآ  دیما و  ياه  هشوخ  هنانیورپ ، وا 

.تشاذگ
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ياه هار  هب  دـیما  كاخ ، زبس  تشونرـس  هب  دـیما  ناسنا ، كاپ  تشرـس  هب  دـیما  نشور ، ییاهادرف  هب  دـیما  تسا ؛ دـیما  رعـش  وا  رعش 
.نامسآ نشور 

ریسم رد  هتخورفارب  هراتس  کی  نامسآ ، تمس  هب  نشور  هار  کی  دوب ؛ هراتس  کی  دوخ ، نیورپ 

.كاخ

.تبحم مرخ  ياه  غاب  زا  يا  هدنرپ  دوب ، قشع  غرم  وا 

قشع يوک  زا  دوب  قوشعم  دصاق  »

« تفر دیسوب و  ار  قاشع  هرهچ 

یسوط اروح  / بدا نامسآ  هراتس 

یم هزرل  هب  ار  متـس  خاک  ياه  هیاپ  دـندز و  یم  دایرف  ار  ناسنا  یگراچیب  رقف و  تموظنم ، ياه  هیثرم  يداهن  یم  كاخ  رب  رـس  یتقو 
.دنتخادنا

.یتشاد هخاش  رب  یناوج  ياه  هفوکش  رمع ، یگلاس  جنپ  یس و  راهب  رد  زونه  يداهن ، یم  كاخ  رب  رس  یتقو 

یم سح  دوخ  رـس  رب  رابکتـسا  تراغ  ناهاش و  متـس  اب  ار  یناهج  ياه  گنج  راجاق و  رـصع  هک  يدوب  ینهیم  ياـه  بوشآ  رعاـش 
.یتفگ یم  مدرم  يرادن  رقف و  زا  يدرک و 

: يدوب تمدرم  ياهدرد  رعاش  وت 

تسا هتفیرف  ینابش  بوچ  تخر و  هب  ارام 

تسانشآ هلگ  اب  هک  تساه  لاس  گرگ  نیا 

تسا نزهر  کلم  درخ و  هد  هک  اسراپ  نآ 

تسادگ دروخ  تیعر  لام  هک  هاشداپ  نآ 

نک هراظن  نامیتی  کشرس  هرطق  رب 

تساجک زا  رهوگ  ینشور  هک  يرگنب  ات 

ات دندروخ  یم  ساسحا  ياه  هرخـص  رب  هشیدنا  ناشورخ  جاوما  تا  هنابیجن  هاگن  سپ  رد  یتسیز و  یم  يراج  مارآ و  یمیـسن  نوچ 
: دننارورپب بدا  ياهرهوگ 
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نابغاب ربص  دنک  راگزور  رایسب  »

دوش روراب  يرجش  یکخاش ، درُخ  ات 

لد نوخ  هوک  دروخ  لاس  رازه  نیدنچ 

« دوش رهوگ  شنورد  هب  يا  هزیرگنس  ات 

.داد یم  رازآ  ار  تا  هنارعاش  حور  هراومه  و ...  اه ، ناسنا  یشیدنا  هتوک  یتاقبط ، ياه  ضیعبت 
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: يدوب هدرپس  لد  یتسار  لدع و  راگدرورپ  هب  نادرمناوجان  هاگداد  رد  یتشون و  یم  لد  زا  ناگتخوس  لد  يارب  وت 

تسا هتخورفا  رارش  نم  رد  نم  قشع  »

تسا هتخوس  متسد  هک  مناد  یم  هچ  نم 

تساجک ردنا  بیبط  ناک  مناد  هچ  نم 

« تسادخ مه  نآ  بیبط ، کی  مسانش  یم 

.یتسب هدید  راگزور  خرچ  دب  بوخ و  رب  يداهن و  كاخ  رب  رس 

تسا نیلاب  شهیس  كاخ  هک  نیا  »

تسا نیورپ  بدا  خرچ  رتخا 

دیدن مایا  یخلت  زج  هچ  رگ 

تسا نیریش  شنخس  یهاوخ  هچ  ره 

زورما راتفگ  همه  نآ  بحاص 

تسا نیسای  هحتاف و  لئاس 

هاگ تنحم  نیا  رد  هک  سک  نآ  مرخ 

« تسا نیکست  ببسار  يرطاخ 

یقلاخ یلع  / اهداب شوغآ  مه 

رادماو ار  حبص  اه  یسلطا  ات  يدرک  اه  هرظنم  اه و  تشد  رفاسم  داب ، شوغآ  مه  ار  تیاهدایرف 

.دنیامن رپ  وت  راعشا  منرت  زا  ار  اه  گربلگ  زیخ  منبش  ياه  هساک  دننک و  تنشور  هاگن 

.دهد یم  هتفگان  درد  يوب  تیاه  فرح 

، ینامب دنمرنه »  » هشیمه ات  یتساوخ  .يدرکن  یضار  تاداقتعا  زا  يرود  هب  ار  دوخ  هاگ  چیه 

.یهد ناشن  همه  هب  ار  رنه  نأش  یتساوخ 
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.دوبن زغن  ياه  لزغ  سنا  سلجم  رد  زج  وت  ياج 

ترسح عبط  شک  شیپ  ار  اه  هیانک  اه و  هراعتـسا  ریوصت ، مادک  درک و  رعـش  ياهتنا  یب  يداو  يادیـش  ار  وت  نومـضم ، مادک  هبذج 
؟ دومن تزیگنارب 

مشچ رگید ، راب  دمد و  یم  كاخ  نیا  تایبدا  دبلاک  رد  يا  هرابود  حور  هک  تسا  وت  زیگنارحـس  ملق  لاس ، همه  نیا  تشذگ  زا  دعب 
.دنک یم  نیب  زیت  یهاگن  نیشتآ و  یعبط  هجوتم  ار  اه 

دراد نز  درم و  راتفگ  رد  ياج  مدرم و  نابز  لثملا  برض  تراعشا ،

سک چیه  دزم  دهدن  ار  هتفخ  رودزم  »

« تسین هاگباوخ  ناهج ، تسا  تمه  نادیم 
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.دنک یم  ییامندوخ  تاملک ، يال  هبال  زا  ادخ  يوب  هک  يدناجنگ  تراعشا  رد  نانچ  ار  لکوت 

.تخانش رایعم  يدش ، رایعم 

تسا نزهر  کلم  درخ و  هد  هک  اسراپ  ناو  »

« تسادگ دروخ  تیعر  لام  هک  هاشداپ  ناو 

.راچد شیوشت  هب  ناتسم  دنمتواخس  یقاس  ترعش ، تایبا  تسا و  ناتسود  بدا  مزب  يامرگ  هشیمه  ات  تیاه  لزغ  بان  بارش 
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نارادبرس مایق 

هراشا

هعمج

نمهب 1383  16

هجحیذ 1425  24

Feb. 4 . 2005

هتسیاش تداعس  یلع  / يدنلبرس نامجرت 

نوت یمن  ار  دایرف  تسین ، یندرم  دایرف ، هک  نیا  زا  دنلفاغ  اما  دننک ، شوماخ  ار  سوناف  نیا  هک  لایخ  نیا  اب  دننز  یم  راد  ار  ناتدایرف 
.دز راد  ناوت  یمن  ار  دایرف  درک ، سبح 

.دوش یم  لقتنم  هنیس  هب  هنیس  هچوک ، هب  هچوک  هرجنپ ، هب  هرجنپ  دروآ و  یم  رد  لاب  دوش ، یم  هدنکارپ  هرجنپ  هب  هرجنپ  دایرف ،

.دنک یم  زاورپ  مه  هتسب  ياه  تسد  اب  دایرف ،

.دوش یم  هدینش  زین  راد  ياه  لاب  زا  دایرف 

.دیهد هار  لد  هب  اه  ندرم  هنوگ  نیا  زا  اهراد ، زا  یسرت  هک  نآ  یب  دینزب ؛ دایرف  دیتسیاب و  هک  دیا  هدروخ  مسق 

، دورس ار  ناتتماقتسا  هدرک و  هراپ  ار  بانط  موقلح  ناتدایرف  اما  تفر ، راد  يالاب  ناتیاهرس 
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.دورس ار  نات  یگنادرم 

.دنک یم  رشتنم  نامز  يانهپ  رد  ار  ناتیوج  تلادع  يادص  هدوشگ ، امش  نیسحت  هب  نابز  خیرات ، ناتیاه  گر  ندیشک  سفن  هظحل  ات 

.دراد یم  هگن  هدنز  هراومه  ار  امش  خیرات ،

.دنهدب ناج  هنوگ  نیا  هک  دنا  هدنز  یگدنز  راودا  مامت  رد  خیرات  رد  یناسک  هک  تسا  خیرات  ّریغتیال  نوناق  نیا 

ناج امش  نینوخ  نهاریپ  لامش  زا  میسن ، دزو و  یم  تسا ، هدش  زبس  راد  ياه  لاب  رب  الاح  هک  ناتیاهرکیپ  رب  داب ، هک  تساه  لاس  ... 
.دنزومآ یم  ندیراب  ناتیاه  مشچ  ياوه  رد  اهربا  .دریگ و  یم 

.تسا يدنلبرس  يزارفارس و  نامجرت  هک  تسامش  ياهرس 

.تسا هدناوخ  نارادبرس »  » ار امش  قح  هب  خیرات ، دنهد و  یم  تزع  خیرات  هب  هک  تسامش  ياهرس 
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رهد هروس  لوزن 

هراشا

هبنش

نمهب 1383  17

هجحیذ 1425  25

Feb. 5 . 2005

يداب تهزن  / تسا تیناسنا  أدبم  اج  نیا 

.دنوش یم  عورش  دنا ، عمج  نآ  رد  اسک  باحصا  هک  هطقن  نیا  زا  تیناسنا  أدبم  .درک  فقوتم  هطقن  نیا  رد  دیاب  ار  خیرات 

.دیمهف دید و  ار  نیشیپ  يایبنا  هار  تیاهن  شنیرفآ و  یهلا  تایاغ  ناوت  یم  اج  نیا  رد 

! ایب اج  نیا  هب  دش ، کئالم  دوجسم  هک  ینیبب  ار  یمدآ  قادصم  یهاوخ  یم  رگا 

.دوش یم  يرادرب  هدرپ  ناسنا  حور  تیمامت  زا  هک  تسا  يا  هطقن  نامه  اج ، نیا 

نینچ رظتنم  تانئاک  همه  ییوگ  یلو  درذگ ؛ یم  دنک ، یم  لمح  دوخ  اب  وا  هک  یجنر  رـشبلاوبا و  مدآ  طوبه  زا  لاس  نارازه  نونکا 
ّینا  » هب هراشا  دننک ، یم  یکاخ  هرک  نیا  رد  مدآ  يزیرنوخ  داسف و  زا  نخـس  هک  کئالم  هب  خساپ  رد  دنوادخ  ات  دـنا  هدوب  يا  هظحل 

.دیامرف نوملعت » ام ال  ملعأ 

رب ار  مولظم  نوخ  هک  دیزی  دونج  كرش و  رفک و  باحصا  ناینوعرف و  یخیرات  ياه  ملظ  دندید و  ار  لیباق  طقف  زور  نآ  ناگتـشرف ،
لقع تسا و  لقع  مشچ  ناگتشرف ، مشچ  اریز  دنزیر ؛ یم  نیمز 
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.ددرگ یمزاب  قاشع  جارعم  زا  هتخوس  رپ  دشاب ، هک  مه  نیما  لیربج  دیاشگ ؛ لاب  قشع  يارس  رد  دناوت  یم  اجک 

یمامت دییاس و  كاخ  هب  شیوخ  نماد  نامسآ ، هک  دندیشخرد  یناگراتس  نآ  رد  هک  تشذگ  جنر  هرایس  نیا  خیرات  رب  يزور  سپ 
.دندمآ نییاپ  هب  ناشتمارک  هرفس  ياه  هدنام  هت  ندرک  عمج  يارب  نیشن ، كالفا  نایشرع 

هک درک  زاب  یهلا  تافـص  امـسا و  ياهتنملا  هردـس  يوس  هب  یهار  دـش ، هدوشگ  ریـسا  میتی و  ریقف و  يور  هب  راب  هس  هک  يا  هناخ  رد 
.درک وجتسج  دیاب  هناخ  نآ  هرهطم  حاورا  رد  ار  نآ  همات  یلجت 

روهظ تفای و  ار  هیبیغ  باوبا  حتف  زا  ناشن  دیاب  اج  نیا  رد  هکلب  تسین ، ناسنا  تلیضف  راختفا و  ياه  هلق  حتف  زا  نخـس  رگید  اج  نیا 
.دید ار  هرینم  راونا 

! تسا كاخ  كالفا و  لاصتا  تسا ، شرف  شرع و  عطاقت  تسا ، نیمز  نامسآ و  یقالت  هطقن ، نیا 
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هداوناخ زور 

ییازریم دیعسدمحم  / نابرهم یسپاولد 

اب ینـشور ، هب  ور  دراد  ییاه  هرجنپ  تسا ؛ هناخ  اج  نیا  دنز ، یم  دنخبل  دنک ، یم  زاب  ار  رد  ردام  ددرگ ، یم  زاب  هسردـم  زا  كدوک 
.دنا هدماین  ردپ  رگید و  ياه  هچب  زونه  اما  نتفکش ، رطع  زا  راشرس  ییاه  نادلگ 

.دریگ یم  گنر  هرجنپ  باق  رد  هاگ  دنز و  یم  مدق  هناخ  رد  هک  تسا  نابرهم  یسپاولد  کی  ردام » »

هب ردام  .دـشک  یم  لامتـسد  ار  اه  هنییآ  هودـنا  دـهد و  یم  بآ  ار  اه  لگ  دراد ، نایرج  هناخ  رد  هک  تسا  میاد  ینابرهم  کی  ردام ،
.دنک یم  هاگن  تعاس 

.دنیاشگ یم  رپ  اه  مالس  .دندرگ  یم  زاب  مه  ردارب  ردپ و  الاح 

.دراذگ یم  روامس  يور  ار  يروق  ردام ،

.دوش یم  مگ  راخب  تشپ  رد  هام ، تروص  زا  یمین  لثم  ردام ، تروص  زا  یمین 

.دنز یم  دنخبل  نایلاس ، راخب  تشپ  رد  ردام  یناوج  زا  یمین 

.میوش یم  کچوک  ام  همه 

.دنز یم  دنخبل  هرجنپ  تشپ  رد  وا  زا  ییایؤر  اهنت  تسین ، مکچوک  رهاوخ  متسه و  هلاس  شش  یکدوک  نم 
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.دوبن ایؤر  میدوبن ، ام  دوبن ، هناخ  رگا  هک  میناد  یم  الاح 

! تسا نابرهم  ردپ  ردقچ 

! تسا نابرهم  ردام  ردقچ 

! تسا ردام  هیبش  ردقچ  ینابرهم 

.تسا نابرهم  هداوناخ  ردقچ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / شنیرفآ يابیز  موهفم 

! درک یم  سح  ار  ییاهنت  نیا  ینیگنس  ندش ، هدیرفآ  نامز  زا  دوب و  اهنت  زور  نیتسخن 

.دبایب ار  شیوخ  عونمه  دازمه و  ات  وجتسج ، رد  شیاه  مشچ 

دش هداز  مدآ »  » تاساسحا لد  زا  هاگ ، نآ  و 

.دبایب ار  شیوخ  موهفم  شنیرفآ ، سوماق  رد  هفطاع  ات  دش  هداز  وا 

.دوش نیزم  هداوناخ »  » مان هب  تقلخ ، همان  تغل  دزادرپب و  ندوب ، ریثکت  هب  یمدآ  ات  دش  هدیرفآ 

.تسا نیمز  رد  یهلا  تمحر  تشهب  زا  يراز  هولج  هداوناخ ،» »

.تسا ناینامسآ  دزن  شنیرفآ ، ییابیز  موهفم  هداوناخ ،

هب نداهن  رـس  اهنت  ار  شیوخ  لوزن  نأش  هک  یهارمه  تفوطع و  يرکفمه ، شالت و  وزرآ ، دیما و  دـنویپ  هروس  هروس  ینعی  هداوناخ 
! سب دناد و  یم  یهلا  ّتیشم  اضق و 

یم دـحتم  مه  اب  یگدـنز ، زا  هدـنکآ  ناهج  روشک و  هعماج ، هناخ ، نتخاس  يارب  هک  ییاه  تسد  یهارمه  یهارمه ؛ ینعی  هداوناـخ 
! دننز یم  گنچ  تداعس  نیتملا » لبح   » هب دنوادخ ، تیاده  هیاس  رد  دنوش و 

ینازرا هداوناخ »  » هب ار  ییاه  تمعن  .دـناشن و  ناکم  نامز و  رانک  رد  ار  هعبرا  رـصانع  داد و  لیکـشت  ار  یتسه  هداوناـخ  دـنوادخ ، و 
کچوک ییاـه  هنزور  هب  اـهنت  رـشب  هاـگن  دـنور و  یم  اـهدای  زا  اـه  یگّرمزور  راـبغ  رد  مک  مک  اـه  تمعن  نیا  هک  سوـسفا  .تشاد 

، راک نوچ  ییاه  هنزور  دوش ؛ یم  دودحم 

! جرخ دمآرد ،

113 ص :

هرامش 69 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 159 

http://www.ghaemiyeh.com


! دیارس یمن  اه  لزغ  يال  هبال  ار  یگدنز  تعسو  یسک 

! تسین اه  ینادعمش  رانک  رد  ندوب  رکف  هب  یسک 

.دهاوخ یمن  هیاسمه  ندید  يارب  ار  هچوک  یسک 

! دنک یمن  میسقت  ناتسدیهت  اب  ار  شیوخ  تسد  يامرگ  یسک 

.دهد یمن  ماجنا  يراک  هداوناخ  يارب  هداوناخ ، رطاخ  هب  یسک 

! دوش یم  شومارف  هداوناخ  مک  مک  و 

هژاو هاگ  نآ  دوش ؛ یم  شومارف  تسا ، هدـیرفآ  ناسکی  اه  تمعن  زا  يرادروخرب  يارب  دـنوادخ  هک  ناهج  گرزب  هداوناـخ  مک  مک 
! تسشن وجتسج  هب  اه  همان  تغل  نایم  دیاب  رگید  ار  هداوناخ 

مادقا ینارماک  مرکا  / هدنخ خرس  بیس 

.دهد یم  مالس  نم  هب  ردپ ، ياه  مّسبت  هچیرد  زا  حبص  میاشگ ، یم  هک  مشچ 

.دهد یم  متسد  هب  هدنخ  خرس  بیس  ردام ،

! دروخ یم  هرگ  مه  رد  ناماه  تسد 

.یگداس افص و  هب  هتسارآ  یفقس  ریز  میوش ، یم  نامیپ  مه 

.دود یم  دوش و  یم  شالت  بکرم  راوس  ردپ ،

.دنک هنارت  نامیارب  ار  یگدنز  دورس  ات  دنام  یم  اما  ردام 

.شتشم رد  نان  بآ و  ددرگ ؛ یمزاب  ردپ  دمآرد ، هراتس  گنر  هب  هک  اج  همه 

.تسا یگدنز  قنور و  زا  رپ  دیاشگ ، یم  هک  ار  ششوک  تخس  ناتسد 

.دوش یم  يراج  ام  ناتسد  يال  هبال  زا  هظحل  ره  هک  تسا  يرابیوج  یتخبشوخ ،

.دنک یم  لگ  ام  هزات  درت و  ياه  هدنخ  يال  هبال  رد 

.دریگ یم  ياج  نامرواب  دوز  نامشچ  رد  و 

هرامش 69 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا يراج  ام  ياه  گر  رد  قشع ، هراصع 

.دوش یم  دراو  ریبدت  رد  زا  هشیمه  ردام ،
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.دنک یم  درخ  شتمه  هدرک  تشم  ناتسد  رد  ار  نامیاه  هصغ  هوک  هشیمه  ردپ ،

.دریگ یم  ناج  ناممرگ  ياهدنخبل  تشپ  رد  هظحل  ره  تاظحل ،

! میاهوزرآ تشهب  يا 

.تسا نم  هودنا  وت ، هودنا 

هیاس رد  منیچب و  يداش  خرـس  بیـس  تیاه  هخاش  زا  ماش ، حبـص و  ره  ات  مراک ، یم  مبلق  کچوک  هعرزم  رد  هشیمه  يارب  ار  وت  ماـن 
.ممارایب يا  هظحل  تنما ، راس 

.مناسر یم  ماش  هب  وت  اب  هک  ییاهزور  تسابیز  هچ 

! مزیوآ یم  لایخ  هقاس  هب  وت  اب  هک  ییاه  بش  و 

.یگدنز زا  نم  مهس  نیرت  گرزب  يا  شاب ، رادیاپ  هشیمه 

.مکچوک هداوناخ  يا 
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ناریا یمالسا  يروهمج  شترا  ییاوه  يورین  زور 

هراشا

هبنشود

نمهب 1383  19

هجحیذ 1425  27

Feb. 7 . 2005

يدابآدواد هموصعم  / زاورپ زیت  ناباقع 

لاب هک  نانآ  يارب  كدـنا  یمهـس  یگ ، هدـنرپ  دـنراد و  قشع  یگرزب  هب  ییاه  لد  هک  ناـنآ  يارب  تس  یکچوک  تعـسو  نامـسآ ،
.دراد ار  اه  هماگنه  نیرترو  هلعش  رد  نتخوس  رس  ناشیاه ،

هزاوآ دیارـس و  یم  راـثیا  یگدـیروش و  ثیدـح  نیمزرـس ، نیا  نامـسآ  بجو  بجو  رد  ناـتیاه  لاـب  ّدر  زاورپ ! زیت  ناـباقع  يا  هآ ،
اه هنارت  نیرتابیز  زارفرس ، كاخ  نیا  شوگ  رد  تساه  لاس  ناتیدرمناوج ،

.دنک یم  همزمز  ار 

هدرک قرق  ار  ناریا  یبآ  نامسآ  مدرم ، نیا  يدازآ  لالقتسا و  دیشروخ  ندیشک  نییاپ  دصق  هب  تریـس ، تملظ  ناشافخ  هک  زور  نآ 
.دندرک لدب  كانتشحو  یسوباک  هب  ار  نانآ  موش  باوخ  لاب ، نینهآ  ناگدنرپ  رب  راوس  باتفآ  لسن  زا  ینادرم  دندوب ،

هرطاخ هک  دندوب  یناتماقورس  نارود ، ییاباب و  يروشک ، يدوریش ، نادیهش  نوچ  ینادرمربا 
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ار يدنلبرـس  راختفا و  ناشن  هک  دندوب  نانآ  مه  دنام ؛ دهاوخ  ناریا  گرزب  تلم  نهذ  رد  دبا  ات  ناشیاه ، تداشر  اه و  يدرم  روالد 
.دنتشاذگ تناما  هب  رهگرپ  كاخ  نیا  هنیس  رب 

.دننک سح  ناشدوجو  هرذ  هرذ  رد  ار  زاورپ  يوب  نامسآ ، نیا  نارتوبک  ات  دنتفر 

هحوبحب رد  هک  یناتریـس  نیهاش  .دـنتفرگ  ار  سدـقم  نیمزرـس  نیا  كاپ  ياوه  رد  سفنت  لاجم  نامـسآ ، یب  ناـسکرک  زا  دـنتفر و 
ریپ يادن  هب  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  نمهب 57 ، زبس  يزوریپ 

.دندیشوک ناریا  يدازآ  لالقتسا و  لاهن  نتسشن  راب  هب  يارب  ناج ، لد و  زا  دنتفگ و  کیبل  نارامج 

یم دـنمتریغ  نینچ  ینادرمناوج  ناس  هنییآ  ياه  مشچ  رب  ار  شیاه  هقراب  نیتسخن  دیـشروخ ، تسا و  ناش  هنیرید  ناـگیاسمه  اـهربا 
.دنکارپ

امش نشور  ياه  هرهچ  زا  ار  باتفآ  اه  هرجنپ  دننک و  یم  هبرجت  امش  ياه  لاب  رب  ار  اه  هلق  نیرتدنلب  ناگدنرپ ، هوتـسن ! نادهاجم  يا 
.دنریگ یم  ماو 

.تسامش عیسو  ياه  لد  هدنزارب  نوگ ، خرس  دیپس  نیا  قشع  تسا و  يراج  تراسج  تداشر و  رابیوج  ناتیاه ، هناش  هوک  زا 

نارگن ناتـشورخرپ ، ياه  بلق  تخیر  یم  نوگ  هلال  راید  نیا  كاخ  رب  ناتنوخ  ياه  هرطق  هک  ماـگنه  نآ  دـنامب و  ناریا  اـت  يدـمآ 
.دوب نطو  هدنیآ  ياهزور 

.داب نشور  خیرات ، هشیمه  ات  ناتهاگن  نامسآ 

میراد يرس  نامسآ ، نیا  رد  تخرد  نانچ  »

میراد يروانت  تسد  هثداح ، يارب 

تسام اب  نامسآ  تسه ، رگا  هنتف  روفو 

(1)« میراد يرگید  يایند  فطل ز  مشچ  هک 
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هتسیاش تداعس  یلع  / اه ینامسآ 

.ناتیدنلبرس قرق  نامسآ  تسامش ؛ زاورپ  قرق  نامسآ ،

.تسا هتسشن  اشامت  هب  ار  ناتخسار  مزع  ، نیمز.دیفاکش یم  ار  اهربا  هنیس 
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.ار ناتنیمز  دیریگ  یم  لاب  ریز 

.تسا هدش  رپ  نطو  كاخ  هب  نامیا  هرذ  هرذ  زا  ناتیاه  گر 

.تسا يراج  ناتنوخ  رد  نآ  هب  قشع  هک  تسا  ینیمزرس  هب  قشع  ناتیمرگ  تشپ  دینک ، یم  زاورپ  نامسآ  رد  هک  هاگ  نآ 

.تسامش زاورپ  هچیزاب  نامسآ ،

.دنریگ یم  ماو  امش  زا  ار  ناشزاورپ  اه  باهش  اه ، بش  دیشک و  یم  دیشروخ  خر  هب  زور  ره  ار  ناتیدنلبرس 

.دننک یم  یشاقن  بش  هنیس  رب  ار  ناتیگدنشخرد  هلابند  راد  هلابند  ياه  هراتس 

ناشیاه باوخ  رد  اه  هدنرپ  مامت  ار  ناتصقر  دنروخ ، یم  دنگوس  امش  لاب  هب  اهربا  هک  مناد  یم 

.تسا هدیدن  شریطاسا  ياه  باوخ  رد  خیرات ، ار  ناتصقر  .دنروخ  یم  ترسح 

؟ دهد یم  ناتزاورپ  هنوگ  نیا  جوا  نیمادک  هب  قشع  یتسار ،

؟ دیا هدید  باوخ  ناتیاه  کلپ  تشپ  ار  جوا  نیمادک 

؟ دنز یم  لاب  لاب  زاورپ ، قوش  ناتاه  مشچ  رد  هنوگ  نیا  هک  دیرگن  یم  جوا  مادک  هب 

مادقا ینارماک  مرکا  / ناگراتس هرفس  رس 

.تسا وت  یگدنز  زار  نامسآ ،

ار رهـشمرخ  ندـش  رپرپ  يامنرود  هک  یتسیرگ ، ار  هزیوه  ندـش  مگ  جوا ، زا  هک  ار  نامـسآ  مدـقم  طـخ  تارطاـخ  دـیآ  یم  تداـی 
؟ یتسیرگن

.يدش نادواج  هک  دوب  هنوگ  نیا  نیمز ؛ رد  تسد  الاب و  هب  ور  تهاگن  قفا ، هب  ور  تنامشچ 

؟ دنارذگ یم  اهربا  یهانتیال  هچیرد  زا  نینچ  نیا  ار  وت  هک  تسا  نایامن  تهاگن  قفا  رد  كانلوه  هثداح  مادک 

.يور یم  شیپ  رورغ  اب  اما  تسا ، باوخ  هسلخ  رد  تنامشچ 

! يرد یم  ار  نامسآ  هنیس  اما  دنز ، یم  گنچ  تنامشچ  رب  بش ،
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.رت کیدزن  ادخ  هب  يوش و  یم  کیدزن  جوا  هب  هظحل  ره 

.دنریگ یم  باتش  تیوس  هب  هظحل  ره  نارتوبک ،

.ینکش یم  ار  ناگراتس  باوخ  ینز و  یم  نوریب  نامسآ  تسوپ  ریز  زا  یتقو  يرت ، سّدقم  مه  هراتس  زا  وت 

تیاه مّسبت  دنربن و  دای  زا  ار  شیوخ  يدبا  غورف  تیایوپ  نامشچ  ات  یـشون  یم  رون  يا  هعرج  ناگراتـس  هرفـس  رـس  بش ، ره  یتقو 
.دنشکب شیوخ  اب  ار  ناگتشرف  یگشیمه  رطع 

.هدب زاورپ  ار  تنامشچ  زیخ ، هثداح  رسارس  ياوه  نیا  رد 

.نامنامسآ رادبت  نافوت  درگ  رب 

! خرچب خرچب و 

! يوش یمن  كاخ  ریگنیمز  زگره  هک  وت  لاح  هب  اشوخ 

! نامسآ لیصا  یقیسوم  اب  هتخیمآ  تناج  شوگ  يا 

! ناگتشرف لاب  يدیپس  زا  راشرس  تیاه  مشچ  يا 

! ینامسآ لداهر  يا 

.یشخرد یم  هراومه  يدازآ ، شالت و  ياه  قفا  رد  وت 

تسا زازتها  رد  نامنامسآ  رد  هراومه  تینما ، يدازآ و  مچرپ  هک  تسا  هنوگ  نیا  و 

یقلاخ یلع  / نامسآ ناطلس 

.يدرک دوخ  هوکش  هاگ  نالوج  ار  هنارک  یب  نیا  یبآ  يایاوز  وت  یتقو  دنتسین ، اه  نامسآ  ناطلس  رگید  هک  دنناد  یم  مه  اه  باقع 

.رت کیدزن  ادخ  هب  رتزیچان و  ار  دوخ  ینیب و  یم  زیچان  هچ  تیاپ  ریز  ار  ناهج  مامت  ینک ، یم  ادج  هک  نیمز  زا  ار  دوخ 

.تسین زیگنارورغ  كاخ ، تیاپ  ریز  رگید 

ریقح تدوخ  ياه  مشچ  اب  وت  .دوب  دهاوخن  یمکحم  هاگ  هیکت  یکاخ  ناهج  نیا  تیارب  رگید 

.يدز هرگ  یتسه  ریذپانانف  هاگ  هیکت  هب  ار  دوخ  يا و  هدید  ار  قرب  قرز و  نیا  ندوب 
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نامهیم ار  هرابود  يرفس  ناجیه  يریگ و  یم  تمارآان  لد  زا  ار  شمارآ  تزاورپ  اب  هک  راب  ره 

.ینک یم  یقافتا  ره  هدامآ  ار  دوخ  ینک و  یم  تاقلعت  مامت  زا  لد  ینک ، یم  تیاه  هظحل 

رت هاتوک  ار  اهریـسم  دهد و  یم  دنویپ  مه  هب  شیوخ  هدارا  هب  ار  اه  هار  هدش و  مکاح  نامز  هحفـص  رب  هک  تسوت  رگ  هزجعم  ناتـسد 
.دیامن یم 

نآ هب  اه  ناسنا  هک  يرون  هزاورد  .تسا  شمارآ  رارق و  هزاورد  تا  ینامسآ  لد  اما  یتسه ، رمتسم  دتمم و  یناجیه  رتسب  رد  هچ  رگا 
ياه لاب  هب  رفس _  رد  ار _  شیوخ  تشونرس  دننک و  یم  هیکت 

کح ار  شیوخ  مان  یبآ  هشیمه  هحفص  نیا  كرات  رب  یتسکـش و  ار  اه  نامـسآ  توخن  رورغ و  هک  ییوت  .دنراپـس  یم  تیاتمه  یب 
.يدرک

لثم تلد ، لثم  تسرد  تسا ؛ یبآ  یبآ  تفارطا  ناهج  .یتفر  الاب  نامسآ  دنلب  ياهراوید  زا 

.تیاه فرح 

.یتخیر نامسآ  هدورسان  هحفص  رب  ار  شیوخ  يافص  هک  ییوت  نیا  هدرک ؛ یبآ  ار  تلد  هک  تسین  نامسآ  گنر  نیا  هن !

.دور یم  ورف  تندب  رب  هنشد  نوچ  راودیما ، ياه  هاگن  يواک ؛ یم  ار  ترب  رود و 

.ییاشگ یم  ار  تیاه  لاب  يراپس و  یم  هتشذگ  ياه  نامز  تسد  هب  ار  اه  هرهلد  ییوگ و  یم  قح  رکذ 

.دنتسین نامسآ  ناطلس  رگید  هک  دنناد  یم  اه  باقع  تساه  لاس  دسانش و  یم  ار  وت  ییامن  تردق  نامسآ ، یبآ  مه  زونه 
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يزاریش يدعس  نیدلا ، حلصم  خیش  تشذگرد 

ییاضر هدیمح  / تاملک راهب  رد 

؟ رادغاد هرجنح  مادک  اب  هدورسن ، هنارت  مادک  اب 

؟ ار رعش  يربا  ياهزور  ینز  یمن  یکلپ 

؟ ار مظن  هدیدرونرد  ياه  نامسآ  دواک  یمن  تمشچ 

؟ دنهد یم  هفوکش  يوب  تیاه  هژاو  هک  يا  هدیشک  كرحت  یب  ملق  مادک  هب  ار  تراهب 

.ندورس قوش  زا  تدنازوس  یم  هک  تفگش  تسا  یناجیه  راشرس  تناج  ياه  هراپ 

.اه هژاو  دنرب  یم  ار  تمان  هنابات  یب  تایبا ، دنسانش  یم  ار  وت  تاملک ، دنسانش  یم  ار  وت 

.ار مکارتم  كاخ  دنک  یم  دوخ  یب  تناتسلگ  دنت  يوب  زونه  هک  يا  هدرک  نفد  ار  تملق  كاخ ، ياجک 

؟ دوارت یم  زاریش  ناهد  رد  وت  ياه  هنارت  سر ، ون  ياه  جنران  يوب  اب  زونه  هک  يا  هدیمخ  ورف  كاخ  ياجک 

دروخ یم  هطوغ  یگنر  یب  رد  وت  یب  هک  تسدکی  زییاپ  نیا  رب  اشگب  یمشچ 

.تاحفص یگتسویپ  و  تناهد ، زا  دزیر  یم  راو  هراوف  تاملک ، مظن ،

.كاخ زا  رتالاب  يا  هلپ  يرذگ ؛ یم  كاخ  زا  يریگ و  یم  تسد  هب  ملق 

.گنر زا  راشرس  یکبس ، زا  راشرس  دنسر ؛ یم  نامسآ  هب  تناتسد 

.ینیرفآ یم  هک  يرشحم  رد  يزیگنا  یمرب  ار  تاملک 
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.خیرات تاحفص  يال  هبال  تمان  دوش  یم  رارکت 

.تاملک راهب  رد  هدز  هناوج  تناتسد  هک  رعش ، هدرشفاپ  غیتس  رب  دنلب  تمان  هک  زبس ، ياهورس  رب  هتخیوآ  تحور  هک  درمگرزب !

.دهد یم  ندورس  رطع  تسفن ،

؟ تدنیارس یم  تاملک  ای  ییارس  یم  وت  ینز ؛ یم  دایرف  ار  تا  يدوخ  یب 

! نامز ياه  نایرش  رد  يراج  رعش  يا 

.تنت دنب  دنب  زا  دشوج  یم  رعش  هک  يا  هتسش  ور  تسد و  ماهلا  ناشوج  همشچ  مادک  رد 

هرکیپ دفاکـش  یم  تتحاـصف ، .ندیـسر  يوجتـسج  رد  تسوـت  قاتـشم  ياـه  مشچ  دـنک ، یم  هزاـت  سفن  تیور  هبور  هـک  يا  هـنیآ 
.رولب سنج  زا  ییاه  هژاو  اب  هزات  يا  هرکیپ  يزاس ، یم  ار و  تالمج 

.ترولب تاملک  همشچ  هب  هن  دسر و  یم  تروبع  درگ  هب  هن  روبع ؛ ياه  هندرگ  رد  يزات  یم  دنت 

.يرذگ یم  يزو و  یم 

.نهک نارادیپس  يال  هبال  دزو  یم  ناهاگنابش ، تیاه ، هنارت 

.تسفن فاص  ياوه  رد  دشک  یم  سفن  زاریش 

.تتمظع رد  نتسیرگن  تین  هب  یتح  نآ ؛ رد  دوشگ  لاب  ناوت  یمن  هک  ینز  یم  لاب  لایخ  زا  ینامسآ  رد 

.تناتشگنا دنب  دنب  زا  دزیر  یم  رعش  یهد و  یم  ناکت  ار  تناتسد 

.ییارس یم  يزاس و  یم  هک  هژاو  ره  اب  يوش  یم  زبس  دشوج و  یم  روعش  تیاه  نایرش  رد 

.خیرات نابز  رب  تفگش  هنارت  دوخ  يا 

.تتفرعم زا  هدش  رپ  تاحفص  رب  دبات  یم  دیشروخ  یهایس ، ياج  هب  یسیون و  یم 

تیاه هدورس  اه و  هتشون  زا  دنز  یم  هناوج  راهب ، اه  نرق  يوش و  یم  در 

هتسیاش تداعس  یلع  «/ راوازس ار  يدعس  تسا  یکلم  نخس ، »

؟ دنک یم  سمل  ار  راهب  تتاملک ، گنهآرد  يرتفد  ره  گرب  گرب  تساه  لاس  هک  يا  هتخیوآ  ملق  مادک  رب  ار  تیادص 
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؟ يا هدوشگ  اه  یگنتلد  يارب  ار  هچیرد  مادک 
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؟ ار هدیسوپ  سفق  رد  ياهنت  یهد  یم  زاورپ  لاب  يریگ و  یم  ار  اه  سفق  توخر  هنوگ ، نیا  هک  يا  هدوشگ  ار  هچیرد  مادک 

تسا و هدـیچیپ  اه  شوگ  رد  هک  تسا  لاس  ياه  لاـس  تیادـص ، نینط  هک  يا  هدرب  ثرا  هب  هرجنح  مادـک  زا  ار  تیادـص  یتسار  هب 
دجنگن يدعـس  قاروا  رد   » هک ارچ  درب  یم  لد  زا  لـالم  تتاـملک  هک  تسین  ببـس  یب  دزیر ؟ یم  گـنتلد  ياـه  هرفـس  رب  ار  تشهب 

« لالم

.دننک یم  قشاع  ياه  لد  يالوش  دنفاب و  یم  هرجنح  رد  ار  تیادص  زاریش  نالبلب 

.دبورب ار  اه  یگنتلد  رابغ  ات  دنزود  یم  هنابش  ياه  تولخ  شود  رب  ار  تیادص 

.دننکارپ یم  هدیشک ، شود  هب  ار  تتاملک  رطع  اهداب  يداو ، هب  يداو  دنچیپ و  یم  ولگ  رد  ناتسین  ياه  هتخوسلد  ار  تیادص 

«. تخومآ يرعاش  وت  قشع  ملعم  ارم  »

.يدوب ینتخومآ  نینچ  هتسیاش  هک  يدوب  وت  نیا  اما  دناد ، یم  ار  ینتخومآ  هنوگ  نیا  قشع ، ملعم  اهنت  يرآ !

.دنا هدش  هدیرفآ  وت  ياه  هناش  يارب  طقف  اه  لاب  نیا 

.دوش یم  رعش  دزیر و  یم  نوریب  وت  نوخ  زا  طقف  تاملک ، نیا 

چیه ار  نآ  زا  ییاـهر  هک  یـشتآ  دنـشک ؛ یم  شتآ  هب  ار  ناـگ  هتخوسلد  ناـج  دـنیآ و  یم  نوریب  وـت  ناـهد  زا  طـقف  اـه  هلعـش  نیا 
.دنک یمن  وزرآ  يا  هتخوسلد 

اهنت نخس  يابق  تسا و  یهلا  ماهلا  نیا  نطوم  تا  هنیـس  هک  ییوت  اهنت  تسا  هتخیر  وت  ياه  گر  رد  ار  رعـش  قشع ، ملعم  هک  یتسار 
: تسا راوازس  ار  وت 

خاتسگ تفگ  دناوت  قح  سک  ره  هن  »

« راوازس ار  يدعس  تسا  یکلم  نخس 

شبات یلع  ربنق  / قالخا ناتسوب  قشع و  ناتسلگ  يدعس ؛

.قشع گرزب  راگزومآ  تسا ؛ قالخا  ملعم  يدعس ،

هیاریپ یب  اریز  تسا ؛ عنتمم  .تسا  نیجع  رـشب  ترطف  اب  هک  ارچ  تسا ؛ لهـس  .تسا  عنتمم  لهـس و  شیاه  لزغ  لـثم  يدعـس ، قشع 
.تسا هدرپ  یب  اریز  تسا ،
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زا یـسک  .دروآ  یمنرد  هزرل  هب  ار  تبلق  ياـهرات  زگره  اـما  دوش ، یم  رارکت  راـب  رازه  يزور  مدرم ، زا  يرایـسب  ناـبز  رب  قشع  هژاو 
.نکم شرواب  دنک ؛  یم  دایرف  تنورد 

ینک یم  سح  .دیآ  یمرد  زازتها  رد  تناج  ینک  یم  ساسحا  دزاون ، یم  قشع  گنهآ  يدعس  اما 

: ناوخب ار  تیب  دنچ  نیا  يراد ، کش  رگا  .تسا  هدمآ  ناغف  هب  لد  هک  ینک  یم  رواب  .تسا  هدمآ  نابز  رب  هک  تسا  لد  نخس 

وربا ناراد  نامک  تسد  زا  نم  »

وس ره  هب  ندرک  رذگ  مرای  یمن 

ییانشور زا  دنام  هریخ  ممشچ  ود 

ور ای  تسا  دیشروخ  صرق  منادن 

رتوبک نوخ  نوچ  لعل  نابل 

وتسرپ رپ  نوچ  فلز  داوس 

قاتشم قاشعزا  دهاوخ  ناج  همه 

« وزارت رد  کچوک  گنس  درادن 

، يدعـس قشع  .دنیـشن  یم  ناج  قامعا  رد  دـبال  دزیخ و  یمرب  ناج  قاـمعا  زا  تساـیر ؛ یب  قشع  تسا ، كاـپ  قشع  يدعـس ، قشع 
تسا قالخا  هارمه 

تسا مامتان  قشع  یب  ناسنا  .تسا  ناسنا  قالخا ، قشع و  اب  ناسنا  يدعس ، هاگن  زا 

.تسا قالخا  ناتسوب  قشع و  ناتسلگ  يدعس ،

.تسا هتشاذگ  راگدای  هب  ام  يارب  رثن ، رعش و  نیریش  ياه  بلاق  رد  تسا و  هتخیمآ  مه  رد  ار  قالخا  قشع و  ياه  تیاکح  يدعس ،

! داب زبسرس  مرخ و  شناتسلگ  نوچ  شناور 

درف یعیدب  همطاف  / بان ّرد 

! دنک یم  بلط  ار  زاریش  خیش  رترعش  نورد ، نیزح  رطاخ  مه  زونه  اما  تسا ، هتسب  رب  تخر  یکاخ  يارس  زا  هک  تساه  نرق 

رورم لد  ناج و  اب  ار  شفیطل  ياهزردنا  دنپ و  مهن و  یم  مدـق  شناشفا  ّرد  شیارـس  نیریـش  تاظحل  دای  هب  ناتـسوب ، ناتـسلگ و  رد 
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! منک یم 

بان ّرد  دوش و  یم  هتشاد  هگن  هدنز  سنا  لفحم  نارای  ياشگلد  عمج  رد  مان ، هب  يارـس  هدیـصق  لزغ و  قوشعم و  قشع و  رعاش  دای 
! تسا شناراد  تسود  تولخ  شخب  حور  شمالک 
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! تفای ناوت  یمن  يا  هحیرق  چیه  رد  ار  تلالز  تاملک  ایدعس 

! یتسب نابل  نیریش  اب  ار  تلد  دهع  يدرک و  تا  ییارس  لزغ  هنادرد  ار  بارش  عمش و  دهاش و  وت ،

.يدناشون تمالک  ناراتساوخ  هب  ار  تتایبا  هعرج  هعرج  یتخیر و  تایبا  هلایپ  رد  ار  تمالک  راوگشوخ  یم » »

! تناگژاو تسا  مادنا  كزان  هچ 

! تا عنتمم  لهس و  راتفگ  تسا  تبالصرپ  هچ 

! تیاهزردنا فیطل  تسافص  رپ  هچ  تا و  هحیرق  یشیدنا  كزان  تسابیز  هچ 

تسین وت  ثیدح  زا  رت  شوخ  ایدعس  »

تخانش دهع  راگزور  هفحت 

تنیریش نابز  رب  نیرفآ 

« تخادنا ناهج  رد  روش  همه  نیاک 

تسا يراهب  تیاهرعش  لصف 

! يدعس

.يا هدرک  همزمز  ار  لایخ  هنارت  نیرتزبس  وت 

.يا هدروآرد  زاورپ  هب  فطاوع ، نامسآ  رد  ار  ساسحا  هدنرپ 

.يا هدرپس  درخ  يایرد  هب  ار  شیوخ  لمحت  لحاس 

! يدعس

.تساهییابیز زا  ییایرد  وت  زیگنا  لایخ  تارطق 

.دنشخرد یم  تحاصف  نامسآ  رد  تمالک  ناگراتس 

.تسا تغالب  ناراب  وت  ناتسوب  ناتسلگ و 

.بآ لثم  نامسآ ، لثم  تسا ، یبآ  وت  ياهرعش  گنر 
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.باتفآ لثم  هام ، لثم  تسرون ، زا  یفیط  تیاهرعش 

.تسا نتسیز  ياه  هچوک  میسن  وت ، مالک  ناج 
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.تسا يراهب  تیاهرعش  لصف 

.تسا ندوب  زمر  زار و  تناتسلگ 

.بدا ناتسلگ  نایم  رعش ، رطعم  ياه  لگ  يال  هبال  درک ؛ ساسحا  زونه  دوش  یم  ار  وت 

! یسراپ نامسآ  ناشخرد  هراتس  يا 

.تسا لزغ  ياه  لگ  ییافوکش  وت  دای  عولط 

نایرقاب دیمح  / زاریش هنارت 

ییاضر هدیمح 

ار تناما  یب  درد  ناوخب  رهش  شوگب 

ار تناهگان  روش  تا ، هتخوس  توکس 

؟ دروآ دجو  هب  نینچ  نیا  ار  وت  رعش  مادک 

؟ ار تناج  ياه  هراپ  نینچ  هلعش  مادک 

درب دهاوخ  میسن  دوخ  اب  ییارس و  یم  وت 

ار تناتسوب  باب  ره  شکلد  میمش 

 _ دیشروخ ات  وت _  ات  تسین  ندز  لاب  ناوت 

ار تنامسآ  يادنلب  رون ، تمس  هب 

تسفن اب  تسا  هدرک  نینچ  رْحِس  مادک 

ار تنارکوش  دنشونب  رهش  لثم  هک 

ار وت  درک  قلخ  هنوگ  نیا  منک  نامگ  ادخ 

ار تنارک  یب  قوش  وت و  داهن  انب 

ار تناج  رعش  زوس  زا  منک  نامگ  ادخ 
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ار تناهج  اه  هژاو  زا  منک  نامگ  ادخ 

زاب يوارت  یم  زاریش  هنارت  رد  وت 

ار تناهگان  روش  ناوخب  رهش  يارب 
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هّرح كاندرد  هثداح  عوقو 

هراشا

هبنش هس 

نمهب 1383  20

هجحیذ 1425  28

Feb .8  . 2005

يوسوم رغصا  یلع  دیس  هنیدم / رد  رگید  ییالبرک 

«! هلذلا اّنِم  تاهیه  : » هک دوش  ریگارف  هرابود  ییالص  اه ، یمدرم  طحق  رد  ات  دندوب ، هدمآ  درگ  افواب  نارای 

ياه هچوک   » شهاگدروآ و  هّرح »  » راز گنـس  شیارحـص  راب  نیا  هک  ییالبرک  دننیرفایب ؛ رگید  ییالبرک  ات  دندوب  هدمآدرگ  نارای ،
! دوب یبنلا » هنیدم 

يادوس هب  رس  شناریپ  دنراپسب و  قشع  ریشمش  هب  هنیـس  شناناوج ، هک  ییاروشاع  ار  زور  ره  دیاب و  ییالبرک »  » ار يرهـش  ره  ییوگ 
! تداهش

.دنراذگب ربص  بارحم  هب  رس  شنانز  ناکیپ و  مخز  هب  لد  شناکدوک 

لاس ود  ياروشاع  نامدای  ات  دندرک  یم  هدامآ  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  قشع  ناییادوس  دوب و  هدنام  هجحلا » يذ   » زا يزور  دنچ 
.دننک رازگرب  تسود  يوک  میرح  رد  یناشفناج  اب  راب  نیا  ار  شیپ 
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اه ناوج  رد  يا  هزات  سح  مالسلا » هیلع  نیسحلا  تاراثل  ای   » دایرف اب  درشف و  ار  اهریشمش  هضبق  اه  تسد 

! دروآ دیدپ 

.دیشیدنا دوخ  هدش  شومارف  تمظع  هب  تفگش ، یناجیه  رد  هنیدم  دیشوج و  اه  لدرد  مالسلا  هیلع  ینیسح  نوخ 

.دندرب یم  تذل  تداهش  هب  ندیشیدنا  زا  هنیدم  ناناوج  دوب و  هدودز  اه  گر  زا  ار  اه  یتوافت  یب  مامت  يزیتس ، رفک  سح 

! دش جارخا  هنیدم  زا  تفخ  اب  دیزی »  » رابتعا یب  لماع  دندش و  هدنار  نوریب  رون  نیمزرس  زا  سیلبا  ناگدنیامن 

.دوب زرابم  نارای  يداش  رطع  زا  هدنکآ  هنیدم  نامسآ  فصو و  زا  نوریب  هدازآ ، ناناوج  روش 

! تسین ینایاپ  ار  راگزور  ياه  يرظن  گنت  ییوگ  اما 

تداهـش راز  هولج  رباعم  اه و  نادیم  اه و  هچوک  اه و  هناخ  دـمآ و  نوریب  هبقع » نب  فرـسم   » نیتسآ زا  راب  نیا  سیلبا  كاپان  تسد 
هّللادـبع نبرکبوبا  نوع و  تداهـش  دوب و  مشاه  ینب  دـنمورب  نادـنزرف  غاد  غاد ، رگید ، راب  تشاد و  ـالبرک  رطع  هک  یتداهـش  دـش ؛

.رفعج

ییایربک ناتسآ  نیرت  ینامسآ  یتح  تداهش  رطع  میمـش  دوب و  ماش  زور  هریت  ناگداز  سیلبا  اب  رون  نادنزرف  داهج  ماگنه  رگید ، راب 
.دوب هتفرگارف  ار 

لوسر ترضح  هربقم  دجسم و  هب  دندوبن ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمرح  ظفح  هب  رـضاح  رهاظ  هب  یتح  ماش  نازور  هریت  ییوگ 
.دندرک ضرعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

! دندیشون لد  ناج و  اب  ار  تداهش  نیسپاو  ماج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  يوبن  میرح  ناگدنهانپ  دیسر و  تیاهن  هب  نامسآ  نویش 
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ینابایخ دمحم  خیش  تداهش 

هراشا

هبنشراهچ

نمهب 1383  21

هجحیذ 1425  29

Feb .9  . 2005

هتسیاش تداعس  یلع  / يا هدنز  وت 

.دنشک یم  شود  هب  اه  نابایخ  ار  تنت 

.دننک یم  يراد  هدنز  بش  اه  نابایخ  ار  تا  همزمز 

؟ يا هدینشن  ار  شراختفا  يادص  يا و  هتشاذگ  نابایخ  مادک  شود  رب  ار  تیاه  مدق 

هناخ و رد  نابایخ ، درم  دننادب  راذگب  .دنازرلب  ار  ناگدنام  باوخ  رد  نت  تیاه ، مدق  نینط  راذـگب  رادرب ! تبالـص  رپ  ار  تیاه  مدـق 
اه نابایخ  زور  ره  اما  يا ، هتفر  تساهلاس  .دنریم  یم  هداتسیا  ناتخرد  نانوچ  نابایخ  شرفگنس  رب  نابایخ  نادرم  دریم ؛ یمن  رتسب  رد 

.دوب تمدرم  ياه  مخز  هدییاز  هک  يدایرف  نامه  اب  هداتسیا ، مکحم  ياهاپ  ربتس و  هنیس  نامه  اب  دننیب ؛ یم  ار  تباوخ 

مارآ یتقو  اهنت  هک  ینادرم  دـنا ؛ هتخود  وت  نوچ  ینادرم  تماق  رب  ار  تداهـش  يالوش  .تسا  راوازـس  ار  وت  یگدازآ  يدازآ و  يادر 
زین ناشدای  دنقـشاع و  نوچ  دنریم  یم  دنقـشاع ، نوچ  دنا ؛ هدنز  هک  ینادرم  دنک ، ینیگنـس  ناشیاه  کلپ  رب  باوخ  هک  دـنریگ  یم 

.دندوب قشاع  نوچ  تسا ؛ هدنز 
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دنشک و یم  شود  هب  دهن ، یم  جرا  ار  یگدازآ  يدازآ و  خیرات ، یتقو  ات  هکلب  هن ، لاس  ياه  لاس  ار  وت  نوچ  ینادرم  اه  نابایخ  نیا 
.دننز یم  دایرف  امش  يولگ  زا  اج  همه 

دنک یم  هدنز  هشیمه  ار  خیرات  دکچ و  یم  اه  ملق  يولگ  زا  هک  تسوت  نوچ  ینادرم  نوخ 

هراچیب مدرم  هدرگ  رب  هک  ییاه  هجنپ  لباقم  رد  ریجنز  لباقم  رد  ملظ ، لباقم  رد  دتـسیا  یم  .دشک  یم  سفن  امـش  ياه  هیراب  خـیرات 
.دوش یم  هدیشک 

.دننک یم  قشم  اه  هبیتک  رب  ار  وت  راختفا ، اب  دنسیون و  یم  ناشیناشیپ  يور  هسردم  ياه  هچب  زورما  ار  تمان  دیهش ! ینابایخ 

يراج هراومه  تنوخ  هک  ار  وت  هن  ار ، وت  نوخ  ادرف  زورما ، نادرم  .دـنراذگ  یم  مدـق  اه  نابایخ  رد  راختفا  اب  وت  داـی  هب  زورما  نادرم 
 ... وت يادص  زا  دریگ ، یم  ناج  وت  يادص  زا  دشک ، یم  سفن  وت  ياه  هیر  اب  رهش  يا و  هدنز  وت  .دنپت  یم  ناشیاه  گر  رد  تسا ،
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ناریا یمالسا  بالقنا  يزوریپ 

هراشا

هبنش جنپ 

نمهب 1383  22

هجحیذ 1425  30

Feb .10  . 2005

يدابآدوواد هموصعم  / ییاهر يوب 

.تسا هتسکش  ار  اه  سفق  لفق  یسک  ییوگ  دناوخ ؛ یم  هلغلغ  هب  ار  اه  نامسآ  ناگدنرپ  زاورپ  يادص  دیآ و  یم  ییاهر  يوب 

ات دادرخ 42  هدزناپ  زا  هک  نانآ  دندز ؛ دنویپ  يدازآ  مد  هدـیپس  هب  ار  یگدرب  هایـس  ياه  لاس  هک  تسینادرم  نانز و  ماحدزا  رد  رهش 
دنداهن و تشپ  سپ  ار  ثداوح  نیرتراوگان  نمهب 57 ، ود  تسیب و 

.تسا نیگنس  تراسا  زا  ندش  اهر  هک  دندرک  هبرجت  ار  اهزور  نیرت  نینوخ 

نمهب دیـشروخ  همه ، نیا  اب  دندوب ؛ هدرب  جارات  هب  تریـس  بش  ناراد  هدرب  ار  ود  نیا  و  نامـسآ ؛ دهاوخ و  یم  لاب  ندرک ، یگدنرپ 
بالقنا يادص  .دیشک  دنب  هب  ار  دادبتسا  دیپس  وید  رگید ، یمتـسر  دش و  علاط  تلم  نیا  هدارا  قرـشم  زا  زور  نیمود  تسیب و  رد   57

.تخیگنارب ار  رابکتسا  مشخ  دیچیپ و  نایناهج  شوگ  رد  ناریا 

.راهب یب  نیمزرس  هدنرپ ، یب  نامسآ  باتهم ، یب  ياه  بش  دش  مامت  رگید 
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.دور یم  باوخ  هب  ناگدنرپ  زاوآ  اب  نامسآ  دوش و  یم  زاب  رظتنم  ياه  هرجنپ  تمس  هب  باتهم  لگ  بش ، ره  سپ ، نیا  زا 

.دز دهاوخ  همیخ  شدیپس  ياه  نابایخ  رد  راهب ، دیشیدنا و  دهاوخن  نازخ  هب  رگید  نیمزرس  نیا 

.دننانآ نیمز  یلصا  ناثراو  هک  تسین  یمغ  رگید  ار  رهش  نییاپ  دولآ  كاخ  نامدرم 

.دنور یم  اهربا  نیرت  نشور  يوجتسج  هب  دیشروخ ، تسد  رد  تسد  نطو ، موصعم  ناکدوک  دیآ و  یم  ییاهر  يوب 

زازتها هب  ییاه  مچرپ  اه  یتشک  لکد  زارف  رب  .دنیوگ  یم  ایرد  یبآ  نهاریپ  زا  دـننز و  یم  مدـق  لحاس  ياه  نش  رب  رازیلاش ، نارتخد 
.دنشک یم  شوغآ  رد  ار  يدازآ  نارفاسم  راطق ، ياه  هاگتسیا  رد  رظتنم ، ناردام  دیآ و  یم  رد 

ار نامیاه  کشا  دنز و  یم  دنخبل  دـهد ، یم  ناکت  تسد  نامیارب  نارامج  يادـنلب  زا  ناگدازآ  ماما  زور ، ره  الاح  .میدـش  زوریپ  ام 
.دنک یم  كاپ  شا  ینابرهم  تسد  اب  دولآ ، بت  ياه  هنوگ  زا 

یم لاب  ناماه  هناش  زا  هدنرپ  نارازه  دنک ، یم  هک  نامهاگن  وا ، میدرک و  هصالخ  شیاه  مشچ  رد  ار  نامنداتسیا  ندنام و  ندوب ، ام ،
.دریگ

رتفد رد  ناشنوخ  ياه  هرطق  اب  يدازآ ، نادیهش  ار  همه  نیا  میدروآ و  نهیم  نامسآ  هب  ار  اه  هراتس  نیرت  ناشخرد  میدش و  زوریپ  ام 
، نیمزرس نیا  نادنزرف  هک  دیما  دندورس ؛ راثیا  هزرابم و 

.دنشاب ناشسدقم  هار  یگشیمه  رادمچرپ 

یمّرخ هفطاع  / يدازآ راهب  ات 

ییاه نامیپ  نیـشتآ و  ییاه  لد  نشور ، ییاه  مشچ  اب  دیـشروخ ، لسن  زا  دالوف  سنج  زا  ینادرم  دـندیچیپ ، مه  رد  ار  متـس  راـموط 
.مکحم

 ... دالوف سنج  زا  ینادرم  دندیرد ، ار  متس  يال  رازه  ياهدنب  ...تراقح  یگدنب ، تراسا ، جارات ، لاس  دصناپ  رازه و  ود 
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مشخ و زا  ینافوت  .دز  دنویپ  مه  هب  ار  مدرم  هدارا  ياه  هراپ  نیمخ ، هطخ  زا  يدرمریپ  يادص  و  ... 

.درک رپ  ار  رهش  ياه  نابایخ  مجح  نامیا ، شورخ و 

.دیزرل یم  دادبتسا  ياه  هیاپ 

.دوب هدیدن  دوخ  هب  یشورخ  نینچ  خیرات ،

.دیلاب یم  شنادنزرف  تریغ  هب  ناریا 

یم دایرف  هنادرم  دـنا و  هداتـسیا  دـنا ؛ هدیـشک  دـق  زورما  زورید ، هراوهگ  رد  ناکدوک  .دـندوب  هداد  لگ  ینیمخ  بتکم  ياه  هفوکش 
.دننک یم  رشتنم  نایناهج  شوگ  رد  ار  ناشهار  تقیقح  دنشک و 

.هدـنامن یهار  يدازآ  راهب  اـت  ناتـسمز  زا  .تسا  یتخبـشوخ  يانـشور  هب  ور  هار ، نیا  .دـنراد  نیقی  دـنور  یم  هک  یهار  تیناـقح  هب 
.دومیپ ار  مایق  تخس  ریسم  دیاب  هنادرم 

 ... تداهش هن ! گرم ، هلولگ ، نوخ ، تارهاظت ...  راعش ، هیمالعا ،

.دناسر یم  يدازآ  مارآ  لحاس  هب  ار  بالقناا  یتشک  هک  تسا  يریسم  نیرتهب  تداهش ،

.دوش یم  يزوریپ  ياهب  نوخ ، .دزیر  یم  ناشناج  ماک  رد  دنواذخ  هک  تسا  يدهش  نیرت  نیریش  تداهش ،

.تسا راشرس  دنپسا  رون و  لگ و  رطع  زا  زورما  داد ، یم  توراب  يوب  زورید  هک  يرهش  ... 

، ربکا هّللا  .دننکـش  یم  يرگید  زا  سپ  یکی  متـسیب ، نرق  ياه  تب  .دنا  هدرک  یهت  يّزُع »  » و لَبُه »  » و تال »  » زا ار  هبعک  هرابود  ایوگ 
.ربکا هّللا 

.تساه هلچلچ  ياوآ  زا  ُرپ  رهش 
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يرمق يرجه  لاس 1426  زاغآ 

هراشا

هعمج

نمهب 1383  23

مرحم 1426  1

Feb .11  . 2005

یسوط اروح  / هعیش میوقت 

.تشذگ یلاس  دنرذگ ، رد  ربا  نوچ  هک  ییاهزور  شرامش  هب 

.تشذگ يرمع  دنسانش ، یمن  نوکس  هک  ییاه  هظحل  شراب  هب 

يرجه لاـس  ربماـیپ ، هجهل  هب  نآرق ، میوقت  هب  ون  یلاـس  ـالاح  درک و  روبع  اـه  مشچ  ربارب  زا  یقرب  نوـچ  تشگزاـب ، یب  ياـه  هیناـث 
شوغآ رد  ار  یکاپ  لاله  اه ، هام  ندش  ون  رد  ددرگب و  قح  روحم  رب  یگدنز  رادـم  ات  .تسا  هداهن  راگزور  دـیپس  بلق  رب  اپ  يرمق ،

.دریگب

.خیرات هشیمه  ات  اروشاع  زا  تانئاک ، هرابود  تایح  ياپ  ّدر  اب  تداهش ، خرس  گنر  دراد ؛ میوقت  رد  يرگید  گنر  مرحم ،

نیـسح ادـخ ، نوخ  مان  اب  صالخا ، دـهعت و  راثیا و  اب  دوش ؛ یم  زاغآ  نوخ  اب  هعیـش  میوقت  تسا و  ناـییاونین  ياـهزار  مرحَم  مّرحم ،
.مالسلا هیلع  سابع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  بنیز  هیثرم  اب  مالسلا ، هیلع 

.دوش یم  هزات  کشا  اب  هعیش  میوقت 
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ییافوکـش زور  اـت  لـاله و  روهظ  روهظ ، لـاله  عوـلط ، خـیرات  رظتنم  تسا و  درد  تبرغ و  راـگزور  کـی  هدز  نازخ  هعیـش  میوـقت 
.تخیر دهاوخ  کشا  اه ، سگرن 

يوسوم همطاف  هدیس  / نوخ خرس  ياه  لگ 

.دیهش ناوراک  دوهش ، ناوراک  قشع ، ناوراک  دیآ ؛ یم  ناوراک  يادص 

اج نیا  تسالبرک ، اـج  نیا  هآ ، .دـنیاس  یم  سوسفا  كاـخ  رب  ار  ناـشیاه  لاـب  كانهودـنا ، ناگتـشرف  دـیآ و  یم  ناوراـک  يادـص 
اج نیا  .تسا  نامولظم  نوخ  هاگیاج  اج  نیا  تسالب و  جنر و  نیمزرس 

.تسا هیثرم  نیمزرس 

.راوس یب  ياه  بسا  زا  رهم ، هب  رس  ياهزار  زا  قشع ، هسامح و  زا  دییارسب  فت ؛ هدیتفت  كاخ  يا  اه ، لخن  يا  دییارسب 

.دنوش یم  اپ  رب  راهب ، خرس  بتکم  ياه  هینیسح  .تداهش  نطنطم  هموظنم  قشع ، رخآ  لصف  تسا ؛ مرحم  اج  نیا 

ياه هتسد 

.دنتفا یم  هار  هب  اهداب  شوداشود  يرادازع ،

.دنناوخ یم  هیثرم  نانک  هیوم  ملد ، هتفشآ  ياهرطس 

داعیم شطع ، اب  داعیم  رُح ، هدازآ  سفنا  اب  داعیم  سابع ، رطعم  ناتسد  اب  داعیم  نوخ ، خرس  ياه  لگ  اب  داعیم  تسا ؛ هاگداعیم  اج  نیا 
 ...«. إلَبْرَِکب ِلُوتْقَْملا  ِمَِدب  ُِبلاّطلا  َْنیَأ   » نوزحم نحل  اب  داعیم  ناراب و  یگناقشاع  زرط  اب  داعیم  هسامح ، اب 
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بلاط یبا  بعش  رد  مشاه  ینب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هرصاحم  زاغآ 

هدازربکا ریما  / رگید یشیامزآ 

.تسا هدش  اریذپ  شیوخ  مشچ  هب  ار  امش  ياه  مدق  هک  يریسم  رد  ناتیاه  ماگ  تبالص  يراوتسا و  رب  دش  دهاوخ  یتیآ  زین  نیا 

.اه یتخس  نایاپ  رب  تسا  يزاغآ  نیا  .وا  زج  تسین  چیه  تسه و  یکی  هک  ناتیاعدا  ندوب  قح  رب  تسا  یتجح  زین  نیا 

.دیا هدرک  هبرجت  زین  نیا  زا  رت  شیپ  ار  تخس  ياهزور 

ناتیاهزامن .دینک  راطفا  امرخ  هب  ار  ناتیاهزور  .تسا  هار  رد  هک  يزوریپ  زا  هدـب  تراشب  ار  شیوخ  موق  یهلا ؛ تسا  یناحتما  زین  نیا 
یم شرورپ  ار  امـش  تسکـش  لایخ  ناش  هدروخ  كاخ  نهذ  رد  هک  ار  نانآ  دـینیبب  دـیدنبب و  هماقا  دیـشروخ  غاد  ناـب  هیاـس  ریز  ار 
دهد یم  تداهـش  باتفآ ، .تلاهج  ياه  گیر  یجک  نهد  ربارب  رد  ار  امـش  یگداتـسیا  دـهد  یم  تداهـش  غاد ، باتفآ  نیا  دـنهد ،

 .... ار ناتیاه  مدق  تبالص 

؟ دناشک یم  يربص  یب  يانگنت  هب  ار  امش  یگنشت  تساک و  دهاوخ  یناوت  امش  زا  یگنسرگ  هک  دشیدنا  یم  لطاب  لایخ  مادک 
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البرک نیمزرس  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  ابا  ناوراک  دورو 

هراشا

هبنش

نمهب 1383  24

مرحم 1426  2

Feb .12  . 2005

يداب تهزن  / تسا تخس  ندوب  البرک 

.دود یم  هزین  نآ  هب  هزین  نیا  زا  هک  هراوآ  ياه  مشچ  منیبب  بیرغ  ریدقت  نیا  رد  ات  مراپس  یم  مریدقت  هب  لد 

ات دـنتفرگ  یم  باـکر  دـندز و  یم  وناز  هک  رگید  دـنلبالاب  ناوج  نارازه  مالـسلا و  هیلع  ربـکا  دوـب و  مالـسلا  هیلع  ساـبع  زورید  اـت 
دنورب الاب  ناشیاه  هناش  زا  ناکدوک 

، زورما و 

هدیمخ تماق  ناکدوک 

دنشک یم  دق 

ناشیاهاپ هتخوس  هجنپ  رب 

ناشیاهبل دیاش  ات 

هزین يالاب  ياهرس  اب 

.دنک ادیپ  یقالت 
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دوب یهار  شاک 

نم تخب  تشخ  ات 

دش یم  رپ  بآ  زا 

نوخ ياج  هب 

؟ میوگ یم  هچ 

هیقر دز و  یمن  اپو  تسد  ما  یلاخ  کشخ و  نیمز  رب  ایرد  زا  هداتفارود  یهام  نوچ  مالسلا  هیلع  رغصا  یلع  هک  متـشاد  بآ  رگا  نم 
مالسلااهیلع هنیکس  داد و  یمن  ناکت  ار  یلاخ  ياه  کشم  مالسلااهیلع 

! تخود یمن  تارف  تشگزاب  یب  هار  هب  مشچ 

سوباک نم  يارب  ندوب  البرک  منک  فارتعا  دیراذگب  اما  ندوب ، البرک  زج  دنشاب  هتشادن  ییایؤر  یکاخ  هرک  نیا  ياهنیمز  مامت  دیاش 
! دیآ یم  يا  هناردام  هیرگ  يادص  دش ، هتشک  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یلادوگ  نآ  زا  زونه  هک  تسا  ییاه  بش 

هک یبآ  دکچ و  یم  نوخ  نآ  زا  زونه  هک  منک  هچ  میاه  گنـس  اب  دیوگب  نم  هب  هک  تسین  یـسک  ایآ  اما  ما ؛ یـضار  ادخ  ياضر  هب 
؟ دچیپ یم  هتفرداب  رب  هراوهگ  هیرگ  رد  شیادص 

! تسا تخس  یلیخ  ندوب  البرک  هک  دینک  رواب 

هدازربکا ریما  / راذگب ورف  ماگ 

باتـش اه  هنیـس  رد  اه  لد  دوش ، یم  کیدزن  هاگ  هدـعو  هب  ناوراک  .دوش  یم  رت  کیدزن  کیدزن و  مارآ ، مارآ و  اه  سرج  يادـص 
.مامتان یجح  زا  رود ، یهار  زا  دسر ؛ یم  هار  زا  هک  ار  یناوراک  ياشامت  دنشک  یم  دق  رود  زا  اه  لخن  دنریگ ، یم 

.دوش یم  دنلب  اه  لخن  نایم  زا  همهمه  يادص 

.دسر یم  شیوخ  هاگ  هدعو  هب  ناوراک 

؟ دهد یم  تبرغ  يوب  شکاخ  هک  تساجک  اج  نیا  تساجک ؟ اج  نیا 

.دنک یم  سفنت  الب  رد  شیاوه  هک  اج  نیا 

.دننیگمغ شیاه  لخن  هک  اج  نیا 

، دناشفا یم  ور  رس و  رب  لالم  رتسکاخ  شیارحص  نماد  دریگ و  یم  نایرج  مادم  یکشا  ياه  همـشچرس  زا  شا  هناخدور  هک  اج  نیا 
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؟ تساجک اج  نیا 

! دنوش یم  اپ  رب  اه  همیخ  دنراذگ ، یم  نییاپ  نارتشا  زا  ار  اه  لمحم  دنیشن ، یم  همزمز  هب  هتسهآ  هتسهآ  ناوراک 
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.ناسرب نایاپ  هب  اج  نیا  يدوب ؛ هدرک  اهر  مامت  همین  هک  ار  یجح  يدمآ ؛ شوخ  شیوخ  هاگنابرق  هب  میهاربا !

.ریگب نشج  اج  نیا  ار  تنابرق  دیع 

! يدمآ شوخ  هاگ  هدعو  هب 

.شا هرطاخ  رد  دریگب  باق  نیمز  ار  تا  هیاس  ات  دزادنیب ، تیاپ  هب  ار  شدوخ  نامسآ  ات  راذگب  كاخ  رب  مدق 

راذگب ورف  ماگ  لمحم  زا 

! يدمآ شوخ  شیوخ  هاگ  نابرق  هب 

يداب تهزن  / دیریگ ربرد  ارم  اهریشمش  يا 

! راد هگن  لمحم  نابراس و  يا  نارم  ار  اه  هقان 

(1) «. تسام ياه  بکرم  دورف  لحم  اج  نیا  اِنباکر ؛ ُخانَم  انُهیه  »

.دنوش هدایپ  اه  لمحم  زا  ات  دییوگب  ار  ما  هلفاق 

! دراد یبیرغ  يوب  هچ  البرک  كاخ  نیا 

البرک نیمز  رد  بیرغ  اهنت و  هنشت  بل  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مدنزرف  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  هک  یتسار  هب  »
(2) «. دننک یم  دیهش 

.دنک یمن  نهپ  راخ ، رپ  تشد  نیا  رب  ار  نشلگ  نمرخ  ینابغاب ، چیه  مناد  یم  يرآ 

.دنازوس دهاوخ  ار  هتفرگ  شتآ  ياه  همیخ  زا  هدیمر  کچوک  نالازغ  ياپ  البرک ، غاد  نیمز  هک  مناد  یم 

.دوبر دهاوخ  هّللا  لآ  مرح  نانیشن  لمحم  رس  زا  رجعم  البرک ، محر  یب  ياهداب  هک  مناد  یم 

ار هتخوس  باتفآ  ياه  تروص  هزینرب و  هدیرب  ياهرس  البرک ، نشخ  ياه  گنس  هک  مناد  یم 
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.دیشارخ دهاوخ 

دهاوخ ار  نایرع  داسجا  هراپ و  ياهرکیپ  سفن ، هزات  نابـسا  مطالت  رد  ـالبرک ، بورغ  ياوه  رد  هدـنکارپ  راـبغ  درگ و  هک  مناد  یم 
.دناشوپ

« الیتَق َكارَی  نأ  ءاش  هّللا  ّنا  « ؛ دنیبب شیوخ  هتشک  ارم  ات  تسا  هتساوخ  دنوادخ  اما 

چیه ات  دیرگنب  میلقا  نیا  هب  مالسلااهیلع  بنیز  هاگن  اب  تسا ، گرم  يوس  هب  ناترفس  هک  يا  هلفاق  يا  سپ 

!؟ تسین ابیز  هّللاّرس  هب  ندرپس  رس  رگم  ییابیز ؛ زج  دینیبن  زیچ 

! تسا اراوگ  نیریش و  مبوبحم  هار  رد  ندش  هتشک  هک  دیریگ  ربرد  ارم  اهریشمش ، يا  سپ 

هتسیاش تداعس  یلع  / رون دیشروخ  دیشروخ 

یم شیوخ  شود  رب  ار  اهنآ  دـنک و  یم  تکرح  ناشیاپ  ریز  نیمز  ییوگ  هوکـشاب ، مارآ و  دـنک ، یم  روبع  نابایب  لد  زا  ناوراـک  و 
.درب

.دروآ یم  دوخ  اب  رون  دیشروخ  دیشروخ  هک  ار  یناوراک  دننیب  یم  ریس  هدرک و  زاب  مشچ  نابایب  ياه  هزیرگنس  مامت 

.دنک یم  شوهدم  ار  نابایب  يدمحم ، رطع 

.هوکشاب مارآ و  دنک ؛ یم  روبع  نابایب  لد  زا  ناوراک  دنک و  یم  نابیاس  ار  اهربا  هدرک و  مخ  رس  نامسآ ،

.دننارگن اه  هتشرف 

دهاش اهرازگیر  نآ  رد  هک  یتشد  دـنک ؛ یم  دای  نآ  زا  بارطـضا  سرت و  اب  خـیرات  هشیمه  هک  تسا  هدیـسر  یتشد  هب  ناوراک  الاح 
.دوب دنهاوخ  كاندرد  يا  هعقاو 

رومام هک  تسا  یتشد  تساـهنآ ؛ تکرح  عناـم  هدنابـسچ ، هنیـس  هب  ار  ناـیاپراچ  ياـپ  هداتـسیا و  ناوراـک  ياـپ  ریز  ـالاح  هک  یتشد 
.تساه هراتس  ناوراک  ندرک  فقوتم 

.تسا هدیسر  تشد  هب  ناوراک 

.دنتسیا یم  اهراز  هتوب  .دتسیا  یم  تکرح  زا  نیمز  دوش و  یم  دنلب  فقوت  تمالع  هب  یتسد  ناهگان  نارگن ؛ برطضم و  اه  هتشرف 
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.دنک یم  سبح  هنیس  رد  ار  شسفن  نامز ، و  دتسیا ، یم  ناوراک 

.دریگ راک  هب  ناحتما  نیا  یتخس  يارب  ار  شتردق  مامت  دنک و  تکرح  يدنک  هب  تشد  نیا  رد  ار  زور  هد  ات  تسا  رومام  مه  نامز 

.دوش دلوتم  شنماد  رد  یخلت  عیاقو  ات  تسا  هدوشگ  نماد  هک  ینامز  دنک ؛ یم  تکرح  يدنک  هب  نامز 

.دشک یم  سفن  نوخ  اب  شیاه  هیر  هک  دنراذگ  یم  یکاخ  رب  اپ  اه ، هراتس  دتسیا و  یم  ناوراک 

.دنک زاغآ  ار  شیاهزور  نیرت  هناروابان  ات  دوش  یم  هدامآ  نیمز  دراذگ و  یم  نیمز  هنیس  رب  اپ  دیشروخ ،

یمیقم بیبح  / نوخ زا  یطخ 

.تسا هار  رد  هک  تسا  يا  هثداح  رامش  هراتس  نامسآ ، راگنا  .تفخ  دهاوخن  رحس  ات  نامسآ  بشما 

.دش دهاوخ  يراج  کشا  دور  یمان  ندینش  اب  هک  مراد  نیقی  نم  دراشف و  یم  ار  نامسآ  يولگ  ضغب ،

.دننک یم  کح  نیمز  رب  ار  دوخ  نادواج  ياهاپ  در  شیپ ، رد  اه  هراتس  ناوراک  دفاکش و  یم  ار  نامز  هودنا  رپ  ياه  نالاد  نیسح ،

.دیوگب نخس  نیسح  زا  خیرات ، سفن  مه  اه  نرق  ات  درامش  یم  ار  نایناوراک  سفن  يادص  هدرپس و  شوگ  نامز  و 

اروشاع يدژارت  مه  تسد  رد  تسد  هک  دوش  ییاه  هژاو  زا  رپ  نامز  رتفد  نیا  زا  سپ  زور  دـنچ  طقف  ات  نامب  .ار  هیناث  هب  هیناث  راـگنب 
زاب هدیرب و  ناتسد  نوخ ، رجنخ ، یگنشت ، كدوک ، دننک : یم  اپ  رب  ار 

.نیسح  ... یگنشت و

.دنا هداتسیا  نیسح  ناوراک  نایناوراک  نآ  هطقن  هطقن  رد  هک  یطخ  .ددنب  یم  شقن  منهذ  رد  نوخ  زا  یطخ  مارآ  مارآ  و 
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مشچ نامهیم  ار  کشا  دنایامن و  یم  ار  مرحم  زوس  نیمه  نوخ و  طخ  ياهتنا  ییاشگب ، هک  ار  نامز  هتفرگ  كاخ  ياه  هچیرد  الاح 
ردارب شعن  رب  نوخ  طخ  زاغآ  رد  بنیز  اج  نآ  .دنک  یم  تیاه 

.تسا یکیرات  نایگدرپ  ِرد  هدرپ  شدایرف  دعب ، اه  تعاس  دیرگ و  یم 

ار شلآ  دیزی و  مان  لاس  رازه  اهدص  لد  رازه  اهدص  ات  دنکشب ، بنیز  هدنام  ولگ  رد  ضغب  ات  دیآ  یم  البرک  هب  نیسح  کنیا  يرآ !
ناشن مان و  اروشاع  خرـس  مچرپ  هب  یلیخ ، ات  شود ، رب  اه  لتک  دـشاب و  هنیـس  رب  اـه  تسد  اـه  نرق  اـت  دـننک ، همزمز  يدـبا  یتنعل  هب 

.دنریگ

شیوخ يوس  هب  ار  ام  دراد و  همادا  زونه  هک  یناوراک  زا  .تسا  هتفرگ  نیسح  يوب  تساه  نرق  هک  میوگ  یم  نخس  ینیمزرس  زا  نم 
دنام مهاوخن  بقع  ادهش  ناوراک  زا  رگید  راب ، نیا  .دسر  یم  البرک  هب  نیسح  ناوراک  زور  هد  .دناوخ  یم 

باکر رد  دـیاش  .منک  رواب  ار  یگنـشت  راب  نیا  زین  نم  ات  مباتـشب  نایناوراک  لابقتـسا  هب  اـت  درک  مهاوخ  زاورپ  ـالبرک  يوس  هب  زورما 
.دراپسب هرطاخ  هب  زین  ارم  نامز  نیسح ،
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كاپ ياوه  زور 

هراشا

هبنشراهچ

نمهب 1383  28

مرحم 1426  6

Feb .16  . 2005

ییازریم دیعسدمحم  «/ شیاین شیور و  ياوه  »

! تسابیز هچ  كاپ ، ياوه 

.یتسود ياوه  مسبت ، ياوه  ینابرهم ، ياوه 

.دوش یمن  درز  لگ ، يور  گنر و  دنک ، یمن  هفرس  تخرد ، نآ  رد  هک  ییاوه 

.دوش یمن  کشخ  کشجنگ  يولگ 

.دنک یم  راشرس  توارط  زاورپ و  زاوآ و  زا  ار  رهش  دناشن و  یم  اه  گرب  يور  رب  منبش  هک  ییاوه 

.دور یمن  نآ  لابقتسا  هب  کسام »  » اب سک  چیه  هک  ییاوه 

.دنک یمن  غیرد  ناسنا  زا  ار  ناگراتس  ندید  تبهوم  دشک و  یمن  هدرپ  نامسآ  يور  اه  بش  هک  ییاوه 

.دشاب هدشن  ینادنز  دود ، ياه  هلیم  رد  هک  ییاوه  شیاین ؛ شیور و  ياوه  شالت ، ياوه  یگدنز ، ياوه  سفنت ، ياوه  اوه ،

.دنشاب هدرکن  یطخ  طخ  ار  نآ  اه  نیشام  اه و  هناخراک  هک  ییاوه 
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.دنکن ینیگنس  رهش ، هنیس  يور  رب  یگریت ، زا  یمجح  لثم  هک  ییاوه 

.دشاب كاپ  شیاین  حور  لثم  هک  ییاوه 

يوسوم رغصا  یلع  دیس   / مّسبت زا  رپ  ییاوه 

! شمارآ دنز  جوم  نآ  رد  هک  ییاوه  تشاد  ناوت  یم 

! دشاب سفنت  مهس  طقف ، هک  ییاوه  تشاد  ناوت  یم 

! دشاب مسبت  رطع  زا  رپ  هک  ییاوه  تشاد  ناوت  یم 

! ندرک مسبت  دای ، دهد  دیشروخ  هب  هک  ییاوه  تشاد  ناوت  یم 

.تسا هدیرفآ  نامیاشامت  هنییآ  ار  نآ  دنوادخ  هک  تس  ینامسآ  یکاپ  رد  شنیرفآ ، تایح  هک  دشاب  نامدای 

.دشاب هتشادن  وزرآ  ياهکدابداب  يارب  ییاج  هک  ینامسآ  تسا  فیح  هچ 

.دوشب ریق  تفن و  نیزنب و  مامشتسا  زا  هتفشآ  اه ، لگ  يوب  ندرک  نیچلگ  ياج  هب  هک  ینامسآ  تسا  فیح  هچ 

! دیامن يرامشرس  ار  اهراگیس  روآ  عوهت  ياه  هفرس  اهوب ، بش  رطع  راشتنا  ياج  هب  هک  ینامسآ  تسا  فیح  هچ 

؛ دینازوس دهاوخن  ار  یسک  نامدوخ  زج  هتخورفا ، ياه  شتآ  نیا  هک  دشاب  نامدای 

! كاخ هچ  دشاب ، تخرد  ندنازوس  هچ 

یشومارف هبار  اهوق  هرطاخ  یتح  اه ، هچایرد  یلاخ و  ياهایرد  زاورپ  زا  نامسآ  دنناوخن ، اه  يرانق  هک  سب  نیمه  ناساپـسان  ام  هیبنت 
! دنراپسب

.درادن ام  هب  قلعت  اهنت  ایرد ، ، نیمز اوه ، نامسآ ،

يداب تهزن   .../ دشاب مدای 
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(1)« تعارز هدامآ  نیمز  اراوگ ، بآ  كاپ ، ياوه  دنک : یم  شوخ  ار  یگدنز  زیچ  هس  : » مالسلا هیلع  قداص  ماما 

دوش دگل  یلگ  هک  مرادن  رب  یمدق  دشاب  مدای 

دشاب رابیوج  یب  هک  مورن  یهار 

دنامب زاب  زاوآ  زا  يا  هدنرپ  هک  منزن  یفرح 

ددنبب مشچ  دیشروخ  هک  منکن  یهاگن 

.دروخب رب  یتخرد  هب  هک  منکن  يرکف 

ابیز نشور و  زبس و  زیچ ، همه  تسا و  كاپ  ياوه  زور  زور ، دشاب ؛ مدای 

تسین لد  ام  لد  طقف 

! دوش شوخ  تعیبط  رد  يراذگ  تشگ و  هب  ات 

دناوت یم  مه  ادرف  هک  دشاب  مدای 

وراد درد و  دود و  نودب  دشاب ؛ كاپ  ياوه  زور 

.گرم یضیرم و  کسام و  چیه  یب 

دید ار  یبآ  نامسآ  ناوت  یم  هشیمه  هک  دشاب  مدای 

دیکم ار  یباتفآ  ياوه 

؛ دیوگ یم  ار  ادخ  حیبست  تسا ، نامسآ  نیمز و  رد  هچ  ره  هک  دنامب  نامدای  رگا  دینشار ؛ یباغرم  يادص 

 _ . میونش یمن  ار  اهنآ  حیبست  يادص  ام  دنچره  _ 

زا يا  هناد  ار ، تعیبط  ملاع  زا  یتیآ  دنکـشب ، هک  یفرح  ره  دنیچب و  هک  یتسد  ره  دزرلب ، هک  یهاگن  ره  دزغلب و  هک  ییاپ  ره  اب  سپ 
.دوش یم  هراپ  یهلا  حیبست  هریجنز 

میراکهانگ ام  و  ...

! یتسه هخرچ  زا  جارخا  هتسیاش  و 
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ار یگدنز  تکرب  دوش ، هدناکـشخ  هک  يرابیوج  ره  دـهاک و  یم  شلتاق  رمع  زا  دوش ، هدـیرب  هدوهیب  هک  یتخرد  ره  هک  نآ  هنرگم 
؟ درب یم 

.تسادخ شرع  هیاس  هک  نیمز  راد  تناما  تسا ؛ ضرالا  یف  هّللا  هفیلخ  مدآ  هک  دشاب  مدای 

يدینشن ایآ 

؟ دنناوخ یم  هّللا »  ّلظ   » ار یتسه  هک 

.میشاب یبوخ  نانابهاگن  درب ، میهاوخ  ثرا  هب  هک  ار  یتفالخ  نیمز ، هدعو  ققحت  امس و  ضرا و  بحاص  روهظ  تقو  ات  سپ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / یتشآ

نامـسآ رد  ار  دوخ  ياه  گرب  خاش و  هک  نابایخ  رانک  ياه  تخرد  مامت  لثم  یـشکب ؛ سفن  یگزیکاپ  ياه  هیر  زا  یناوت  یم  الاح 
.دنا هدرک  اهر  كاپ 

اه هرجنپ  يولج  ار  اهنت  ياه  نادـلگ  مینک و  كاـپ  ار  اـه  ینادعمـش  هتفرگ  دود  ياـه  هخاـش  هک  میهد  یم  لوق  ناـمدوخ  هب  زورما ،
.دنک سفنت  كاپ  ياوه  زا  ات  میراذگب 

یمن نامرس  يالاب  ار  ناگدنرپ  گنراگنر  ياهرپ  میدرک و  شومارف  نامرس  يالاب  ار  نامـسآ  ندوب  یبآ  هک  میدش  تداع  دب  ردقچ 
! مینیب

نبرک دود و  اب  ار  نامدوخ  حبص  هک  میا  هدش  رضاح  میا و  هدرک  رواب  ازدود  تاجناخراک  راصح  رد  ار  اهرهش  هک  میدش  تداع  دب 
.مینک زاغآ 

.دروخب تیاه  هیر  هب  هزات  ییاوه  دیاش  ینک ؛ یم  زاب  حبص  هعیلط  هب  ییوگدمآ  شوخ  يارب  ار  هرجنپ  يوش و  یم  رادیب 

تیاه تسد  هدش ، نیشن  هت  دود  زا  يا  هیال  .یشک  یم  اه  ینادعمـش  ياه  گرب  يور  یتسد  یهد و  یم  بآ  ار  هرجنپ  رانک  نادلگ 
یتشآ كاپ  ياوه  اب  زونه  هک  دوش  یم  ترواب  هاگ  نآ  دنک ؛ یم  هایس  ار 

.يا هدرکن 
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ناشیابیز ياه  كدابداب  ناکدوک ، دـنرادرب و  ناشاهناهد  يور  زا  ار  اه  کسام  رهـش ، یلاها  هک  میتسه  اـهزور  نآ  رظتنم  زونه  و  ...
.دنروایب رد  زاورپ  هب  اه  نامسآ  هنیس  رد  ار 

تدوخ اب  تعیبط  تسد  رد  تسد  هاگ ، نآ  يراکب ؛ زر  لگ  هخاش  دـنچ  يراذـگب و  نادـلگ  دـنچ  نات  هناـخ  هرجنپ  يور  یناوت  یم 
.يربب تذل  كاپ  ياوه  زا  ینک و  یتشآ 

درف یعیدب  همطاف  / هزات ياوه 

هایـس ياه  غالک  رهـش ، ياهتنا  یب  نابایخ  طبـضنم  ياه  جاک  دیپس  ناوسیگ  يور  رب  دسر ! یم  شوگ  هب  ناگدنرپ  دولآ  ضغب  ياون 
شرفگنس تسا و  تخس  هزات  ياوه  قاشنتسا  دنا ! هتسشن  تلاسک 

! تسا هتفرگ  نامسآ  هاگن  ردقچ  هآ ، .برس  دود و  یهایس  زا  هدنکآ  رهش ، یمیدق 

.دنا ناهنپ  برس  میخض  ياه  هیال  تشپ  دیپس ، ياهربا 

! دنهاوخ یم  هزات  ياوه  ناگدنرپ ،

! تسا ناتخرد  زبس  مجحزا  یلاخ  رهش ، ياه  هچوک 

دچیپ و یمن  رهش  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  اه  یقاقا  رطع  رگید  تسا ! هدرب  جارات  هب  ار  اه  هچوک  هزات  ياوه  هدمآ و  یـسک  راگنا 
.تساه لگ  توارط  زا  یلاخ  رهش  دنزب ، هناش  ار  ورس  دنلب  ناوسیگ  هک  تسین  یسک  راگنا  تسا ؛ هدش  هدرمژپ  سگرن  هاگن 

داد وشتسش  دیاب  ار  رهش  یتخبشوخ  ياه  هیر 

.تفرگ سپ  یگدولآ  يرتسکاخ  ناتسد  زا  ار  رهش  كاپ  ياه  هیر  دیاب 

! میراکب یلاخ  ياه  نادلگ  رد  ار  توارطاب  ياهزر  دیاب  دهاوخ ؛ یم  ار  اه  یقاقا  توارط  ناکدوک ، هاگن 

.مینک یتشآ  اهازوآ  ناگدنرپ و  اب  دیاب 

.تسا كاپ  ياوه  زور  زورما 

! دنز یم  دنخبل  ناکدوک  هب  شناشخرد  راونا  اب  نابات  دیشروخ 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ناوراک  يارب  تارف  رهن  زا  هدافتسا  تیعونمم 

هراشا

هبنش جنپ 

نمهب 1383  29

مرحم 1426  7

feb.17  . 2005

هدازربکا ریما  / ندیسر باهتلا  رد 

! تسشن دهاوخن  ناتیوربا  هب  مخ 

.دنیاتس یم  دننک و  یم  لیلجت  ناگتشرف  ار  امش  ناوت  بات و 

.تسا زاب  امش  يور  رب  نامسآ  ياه  هزاورد  دنا ، هتسب  امش  يور  رب  ار  بآ  دنچ  ره 

.امش هدارا  نایاپ  یب  توارط  رد  درادن  انعم  یگنشت 

هنـشت هن  اما  دیا ، هنـشت  رایـسب  دـیا ؛ هنـشت  امـش  ناتیاه ، مشچ  راهب  هشیمه  غاب  یمرخ  يزبسرـس و  ربارب  رد  تس  یماخ  لایخ  شطع ،
رگا ناتیاه  بل  تداهـش ، خرـس  ماج  هرطق  هرطق  هنـشت  لاصو ، نیریـش  دهـش  هنـشت  امـش  تارف ، ياه  کشا  هنـشت  هن  بآ ، يا  هعرج 

ناتنابل غاب  رگا  تسا ، هدیکشخ 

هتخیگنارب هدنزادگ و  ياه  هظحل  ندیسرارف  باهتلا  شطع و  نیا  تسین ، یگنشت  زا  تسا ، هدرمژپ 

.باهتلا شتآ و  بلابل  ياه  هظحل  تسا ؛ لاصو 

.دندنبب ناتیور  رب  ار  ناتردام _  هیرهم  بآ _  دیراذگب 
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.دیشک رس  دیاب  هعرجال  هک  یماج  زا  تسا ، مادم  یباریس  تراشب  یگنشت ، نیا  زیزع ، نانامهم  يا 

.دشاب امش  ياه  بل  هنشت  تارف  راذگب  .دندنبب  امش  يور  رب  ار  تارف  راذگب 

.تساخ دنهاوخ  رب  یهاوخداد ، هب  ناهج ، ياه  بآ  همه  يزور 

يردیح همطاف   / قشع ناحتما  بش 

.دسر یم  اونین  هب  نیسح  ناوراک  بشما 

.دنک ادیپ  كاخ  دنمتسم  یحاون  رد  ار  باتفآ  قشع و  ات  دسر  یم 

مه ار  شکچوک  ياه  بل  نداد  ناکت  يان  یتح  رگید  باتفآ  مره  زا  هک  يا  ههام  شـش  ناـحتما  تسا ؛ قشع  ناـحتما  بش  بشما ،
، درگن یم  ار  نیمز  نیسح ، يور  زا  كانمرش  هک  یباتفآ  ناحتما  درادن ،

رارکت دزیرب و  کشا  کشم  کشم  شکدوک ، مشچ  زا  رود  دـنک و  شهاگن  باریـس  ار  شا  ههام  شـش  كدوک  هک  بابر  ناحتما 
؟ دیراب دهاوخ  ایآ  هک  ربا  ناحتما  درک ؟ دهاوخ  رغصا  یلع  راثن  یمزمز  ایآ  هک  نیمز  ناحتما  .ار  لیعامسا  رجاه و  هصق  دنک 

؟ دنک یم  ناوراک  راثن  ار  راهب  دفاکش و  یم  ار  شا  هنیس  ایآ  هک  نامسآ  ناحتما 

.سابع ناحتما  و 

.ولگ رد  هدنام  ياه  ضغب  ناحتما 

.كاخ ناحتما  بآ ، ناحتما  شطع ، ناحتما 

.شا هتفرگ  شتآ  لد  نیسح و  ناحتما  و  ...

رب یمهرم  كاخ ، ياکنخ  ات  دزاون  یم  ار  كاخ  شا  هتسخ  ياه  هجنپ  اب  راهب ، ياکنخ  نتفای  دیما  هب  هک  يا  هراتس  نیـسح و  ناحتما 
.دریگب نایاپ  شا  يرارق  یب  شطع  دیاش  ات  دشاب ، شا  هتسخ  لد 

.شا هدیکشخ  کچوک  ياه  بل  شطع  رد  رغصا  یلع  مسبت  ناحتما 

150 ص :

هرامش 69 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 204 

http://www.ghaemiyeh.com


مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

ییاضر هدیمح  / مرظتنم زونه 

زا دنک  یم  عولط  دیشروخ ، هچ  ره  هک  تدنلب ، یناشیپ  زا  دشوج  یم  زوس  هچ  ره  هک  يا  هتسش  ور  تسد و  نشور  همشچ  مادک  رد 
؟ تقاتشم ياه  مشچ  هشوگ 

؟ سپ نیا  زا  زور  مادک  ار ، رظتنم  هچوک  مادک  ینز  یم  ماگ  راهب ، رطع  زیربل 

.ار تندماین  ياه  هداج  دنواکب  هریخ  هریخ  دیاب  هک  يرگید  ياهزور  نارگن  بهتلم ، ییاه  هیناث 

.زور مادک  هدش ، هداد  هدعو  هعمج  مادک 

.ار تناتشگنا  نشور  ياه  سوناف  دنشک  یم  راظتنا  نامسآ ، ياه  هراوید  رب  هتخیوآ  مقاتشم ، ياه  مشچ 

.دنا هدرک  ثکم  میاه  سفن  يوربور  هنیآ  رازه  متسرف ، یم  تاولص  مناوخ و  یم  تامس  دنک ؛ یم  مدوخ  یب  تهاگن  هبذج 

.دوش یم  سیخ  میاه  کلپ  تشپ  ایرد  ایرد 

.ار ما  يدوخ  یب  ياهزور  منز  یم  جوم 

.دننک یم  درد  ما  هلبآ  ياهاپ 

؟ منادرگب تفطل  هنیآ  رد  ار  میاه  مشچ  نشور ، حبص  مادک  رون ! يا 

! مادنا هنیآ  شوپزبس 

.میارس یم  وت  مان  رادم  رب  ار  ما  هتخوس  ياه  هنارت 

.میاهرعش هژاو  هژاو  رد  دفکش  یم  هک  تا  يراهب  مان  دریگ ؛ یم  هفوکش  يوب  مناهد 

هک یگـشیمه  یـشهاوخ  رد  نایرج  ِتوارط  زا  .دنک  یم  مراشرـس  نامد  هدیپس  لالز  هک  دـشوج  یم  تیاه  مشچ  رد  همـشچ  مادـک 
؟ رظتنم هعمج  مادک  هیناث ، مادک  زور ، مادک 

.تمسانش یمن  تمسانش و  یم 

.تانئاک مامت  رد  ادیپ  ناهنپ 

.كاخ هتسخ  ياه  هخاش  رب  دنز  یم  هناوج  تیاه  ماگ 
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.تیاه ماگ  زا  دزیر  یم  راهب  يوش و  یم  در 

.تیاه مشچ  تینارون  زا  دوش  یم  هلاچم  بش ، يوش و  یم  در 

عشعشت دننیبب  میاه  مشچ  ات  مشک  یم  راظتنا  هک  هشیمه  عولط  يا  تنایب ، نحل  رد  دوش  یم  هصالخ  نتفکش ، هچ  ره  يوش و  یم  در 
.ار تتینارون 

رد هتفکـش ، هزات  سگرن  مادک  سر  ون  يوب  اب  میـسن ، شوغآ  رد  اهر  راهب  مادک  اب  داب ، مارآ  يوهوه  مادـک  اب  ناراب ، منرت  مادـک  اب 
؟ راظتنا ياتسیا  ياه  ماگ  يور  طسبنم ، هعمج  مادک 

؟ زور مادک  زیربل  عولط  رد  ای  بش  مادک  ناراب  باهش  رد 

.منیب یم  اه  هیناث  همه  رد  ار  وت  .مسرپ  یم  اه  هیناث  همه  زا  ار  وت 

.دوش یم  هزم  هزم  میاه  هظحل  ناهد  رد  هک  یسک  معط  راظتنا و  ياه  هخاش  زا  منیچ  یم 

.مرظتنم زونه  .دیشروخ  همشچ  رد  هتسش  ور  تسد و  ییآ ؛ یم 

مادقا ینارماک  مرکا   / میاوت ياهدنخبل  صیرح  الوم 

.دسرن تناماد  هب  یلیخت  چیه  تسد  هک  نانچ  نآ  نامسآ ؛ علض  نیرخآ  رد  يا  هداتسیا 

.دنک یم  رورم  شیوخ  هاتوک  نهذ  رد  ار  شنانکاس  يرادیب  تلفغ ، سنج  زا  يرادشک  هزایمخ  اب  نیمز 

.میتسه وت  ياهدنخبل  صیرح  ام  و 

.دنیچ یم  مه  رانک  هراپ  هراپ  زور  ره  داب  ار  تاملک  نیا 

.تسا هتخوس  ياهرگج  ماغیپ  تاملک ، نیا 

! نزب دنخبل  الوم ، میتسه  وت  ياهدنخبل  صیرح  ام 

.دوش مگ  وت  لالز  هاگن  يا و  هشیش  ياهدنخبل  تشپ  رد  ام  یهایس  یگریت و  همه  نیا  راذگب 

! ینک اهر  شیوخ  تلاذر  رد  هتفر  ورف  نینچ  نیا  ار  ام  هک  دابم 

! ییامن نامهایس  نامشچ  هقردب  ار  تریگارف  مشخ  هک  دابم 

ام باتم ز  ور  باتناهج  باتفآ  وچ  »
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« زورما رات  ماش  هتشگام  نشور  زور  هک 

! میوش رتسکاخ  هتفر ، تسد  زا  ياه  تصرف  سوسفا  ياه  هلعش  رد  راذگم 

.دنک یم  هلاچم  يذغاک  نوچ  ار  شیوخ  هدز  ترسح  ياهزور  وت ، ندمآ  بات  یب  نیمز ،

.دنوش یم  هتشاگن  نامریدقت  حول  رد  دنوش و  یم  تلفغ  هانگ و  همه  نیا  رفیک  هیناث ، هب  هیناث  ندوب ، وت  یب  ياه  هظحل 
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تسین یلاشوپ  تمظع  نیا  ندیشک  يارای  ار  دیشروخ 

.دنز یم  قرو  ار  نامیاه  کلپ  رتفد  نازیرگ ، یباتش  اب  هظحل  ره  نامز ،

.مسیون یم  وت  زا  نانچمه  نم  و 

.دنک یم  دشر  دریگ و  یم  اپ  ملیخت  يانگنت  رد  تندمآ  دیما  مسیون ، یم  هک  وت  زا 

.دچیپ یم  نیمز  هدروخ  مخز  هاگن  یلاوح  رد  زبس  یقافتا  يوب  مسیون ، یم  هک  وت  زا 

ياه هدـنام  هت  دنـسر ، یم  غولب  هب  مزاورپ  ياه  لاب  دـنهد ، یم  نـالوج  مناگدـید  يولج  مسفن ، ياـه  یتشز  مشیدـنا ، یم  هک  وت  هب 
.دنوش یم  ریثکت  مهاگن  قیمع  رد  تقادص ،

؟ ینک یم  توعد  یتسود  كرد  هب  ار  ام  ترتسگداد  ناتسد  اب  یک  سپ 

؟ ینک یم  دایرف  نیمز  ياه  تلاذر  شوگ  رد  بیهم ، یگناب  نانوچ  ار  ترورپ  تلادع  يادص  یک  سپ 

.دناسر یم  لماکت  هب  ار  نیمز  لاک  نامشچ  تندمآ  هک  ایب 

.وش اه  ینابرهم  يالوم  وهایه ، هچراپکی  هنامز  نیا  رد  ایب و 

ربا باقن  زا  آرب  زورف  ناج  رهم  يا  »

شک باقن  خر  زا  یگریت  تفرگ  ملاع 

زیر بارخ  ناهج  هب  یترامع  حرط 

« شک باسح  یب  متس  زا  هنامز  تسد 

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / هدرم رهش  وت ، یب  رهش 

هزات یناج  دشاپ و  یم  ییاهنت  ياه  هچوک  رد  هک  هاگ  نآ  مرگنب ، ار  ناراب  ياه  هماکچ  نآ  ياه  هنزور  زا  هک  مهاوخ  یم  يا  هرجنپ 
.دهد یم  نآ  هب 

رون نیمز  يور  دنا  هتخیر  نامسآ  نماد  يور  اه ، هراتس  هک  منک  هاگن  ار  یبآ  نامسآ  نآ ، ياه  هچیرد  زا  هک  مهاوخ  یم  يا  هنزور 
.دشاپ یم 

.دشاب وت  ندیسر  ياه  هرطاخ  روضح  زا  لامالام  مقیاقد ، مامت  هک  مراد  تسود  ار  یتاظحل 
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تمارک زا  میاشگب و  رپ  لاب و  وت  نامسآ  رد  هک  دشاب  دنلب  مزاورپ  ياه  لاب  ردقنآ  شاک  نابرهم ! يا 
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! منیچب هناد  وت  ناوخ 

! دنک نت  رب  یگدنز  نهاریپ  وت ، زبس  هاگن  زا  هتخوس  نیمز  نیا  دشاب و  راشرس  وت  ياهدنخبل  زا  مقیاقد  شاک 

.دنزب یگنتلد  ياه  هچوک  هناش  رب  ناراب ، هک  ییاهزور  ملاصو ؛  ياهزور  بلط  رد  هک  منم  نیا 

.تساه یگنتلد  مامت  نایاپ  زور ، نآ 

.تسا يرود  ياه  هیالگ  همه  نایاپ  زور ، نآ 

.تسا باتملاع  دیشروخ  ناگدید  يور  بش  هرتسگ  نایاپ  نامز  زور ، نآ 

.تساعد ياه  تسد  يور  اه ، گنسلگ  شیور  زور ، نآ 

.دشک یم  شتآ  هب  ار  مندوب  مامت  دشک و  یم  هلعش  نم  رد  هک  تس  یسح  هچ  نیا  مناد  یمن  الوم !

هب ندیسر  يارب  میاه ، هیناث  مامت  ما و  یلاخ  وت  ریغ  ياه  یشوخ  یمامت  زا  هک  مرپ  وت  ندورـس  زا  ردق  نآ  اه ! یگنتلد  هنماد  مامت  يا 
.دنود یم  رت  عیرس  وت 

.تمیبای یمن  میتسه و  تا  یپ  رد  قشاع ، ياهوتسرپ  مامت  زا  رت  هنابیرغ  هشیمه و  زا  رت  بیرغ 

یشوخلد رد  اهرواب و  مامت  يوسارف  رد  نانیـشن ، هبدن  ياعد  ياه  تسد  تعـسو  رد  نارظتنم ، مامت  مشچ  رد  اه ، سای  مامت  رطع  رد 
.میارس یم  دیواج ، هشیمه  يا  ار  وت  یلاها  مامت 

.رظتنم هشیمه  ياه  ینادعمش  مامت  لثم  ییابیز ؛  وت 

.قشاع ياه  هناورپ  مامت  لثم  یبوخ ؛  وت 

.اعد روضح  ییابیز  هک  نانچ  يراد ؛  اج  لد  هناخ  رد  وت 

.تسا هدروخ  دنویپ  وت  اب  ام ، نتسیز  يادرف  هک  منزن  دایرف  هنوگچ  ار  وت 

! دشاب نایوگ  هبدن  نایرگ  ياه  مشچ  نیمآ  وت  ياعد  ياه  تسد  رگا  دنیرفایب ، دناوت  یم  تناقشاع  نت  رد  یتذل  هچ  اه  هبدن 

.دشابن وا  رس  يالاب  نازیرگرب  لصف  ياه  هنایزات  زوس  هک  یتقو  اما  تسابیز ؛ راهب 

! يزیرب یگنتلد  ياه  هچوک  نهذ  ردار  تیاه  ماگ  رطع  ینک و  عولط  راظتنا  ياه  هوک  تشپ  زا  رتدوز  شاک  يا 
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! یشکب هدیکشخ  ياه  هتوبلگ  يور  ینابرهم ، زا  یتسد  يدرگرب و  شاک 

یمیقم بیبح   / مهاوخ یم  راظتنا  مرت  مشچ  ود  زا  نم 

هب تسد  منامـشچ  يا و  هتـسشن  مرواب  رد  هک  وت  زا  .دـنیوگب  نخـس  وت  زا  ات  دـنیوج  یم  ارم  ناهد  هدولآ  باوخ  تاـملک  هاـگپ ، ره 
هظحل ات  مهد ، زاورپ  وت  يوس  هب  ار  منادرگرـس  لد  ات  يا  هداتـسیا  ناهج  ياجک  .دنهاوخ  یم  ار  وت  ندید  يا  هظحل  اه  تعاس  ناماد 

.مونشب وت  نابز  زا  ار  نیسح  مان  ییایب و  وت  ات  ار ؛ نامز  ياه  سفن  مرامش و  یمار  يا  هظحل  نم  دوش ؟ راشرس  تروضح  زا  میاه 

.ار تا  ینامسآ  يادن  مونشب  ات  متسیا  یم  ماقم  نکر و  نایم  نم  و 

.مئاق ماما  منم  هک  نایناهج  يا  دیشاب  هاگآ  مئاقلا : مامالا  انا  ملاعلا  لها  ای  الا 

.هدنریگ ماقتنا  ریشمش  منم  هک  ملاع  لها  يا  دیشاب  هاگآ  مقتنملا : ماصمصلا  انا  ملاعلا  لها  ای  الا 

.دنتشک هنشتار  نیسح  نم  دج  هک  ملاع  لها  يا  دیشاب  رادیب  اناشطع : هولتق  نیسحلا  يدج  نا  ملاعلا  لها  ای  الا 

.دندنکفا كاخ  يور  نایرع  ار  نیسح  نم  دج  هک  نایناهج  يا  دیشاب  رادیب  انایرع : هوحرط  نیسحلا  يدج  نا  ملاعلا  لها  ای  الا 

لامیاپ يزوت  هنیک  يور  زا  ار  نیـسح  نم  دـج  هک  ملاع  لها  يا  دیـشاب  هاگآ  اناودـع : هوقحـس  نیـسحلا  يدـج  نا  ملاعلا  لها  ای  الا 
.دندرک

یم شیوخ  یپ  رد  ارم  لایخ  رون ، زا  يرـصق  ناسب  نامـسآ ، رب  تیاـه  مدـق  ناـشن  ـالاح  .دوش  زاـغآ  تعجر  ییاـیب و  اـت  متـسیا  یم 
.تسا زجاع  تنتفای  زا  لایخ  یتح  هک  ییاجک  .دناشک 

همین زا  نابعـش  مه  راب  نیا  .مینک  یم  ساـسحا  ناـماه  لد  رب  ار  تیاـه  مدـق  ناـشن  اـما  تمینیب  یمن  هک  يا  هداتـسیا  ناـهج  ياـجک 
یمرب هک  حبص  ره  .دنز  یم  هسوب  وت  ياپ  رب  راید  نیمادک  نیمز  هعمج  نیا  مناد  یمن  .قارف  ياه  هبدن  همزمز  میدنام و  ام  تشذگ و 

.مشیدنا یم  هرابود  يراظتنا  هب  مه  زاب  دعب  .دشاب و  هدـنام  نم  باوخ  رد  یتح  وت  ياپ  دـیاش  ات  منک  یم  رورم  ار  میاه  باوخ  مزیخ 
رد اه  تسد  ات 
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« هجحلا روهظب  نیسحلا  ردص  فشا  نیسحلا  قحب  مهللأ   » دزیخرب نامسآ  هب  رگید  یهاگپ 

وت یب  ناغف  زا  دریگ  یمن  رارق  ملد 

وت یب  نانع  ما  هداد  فک  راودنپس ز 

.دنک راکشآ  نم  رب  ار  وت  روهظ  ناگتشرف ، هلولو  هک  نآ  ات  یگتسخ  یب  منام  یم  مه  زاب  ناج ، يدهم 

میوبب ار  وت  دوجو  لگ  تروضح  راهب  رد  هاگ  نآ 

دوعوم دعوم  رادید  هظحل  يارب  ...

مهاوخ یم  راظتنا  مرت  مشچ  ود  زا  نم 

نایرقاب دیمح  / یسپاولد ياه  هظحل 

«! نامزلا بحاص  ای  انالوم  ای  »

؟ درک دهاوخ  هراظن  ار  وت  عولط  یک  ام  هدرک  بورغ  ياه  مشچ 

؟ دش دهاوخ  هتفکش  نامهاگن  ریوک  رد  یک  تروضح  لگ 

؟ یسر یم  ام  دایرف  هب  یک  یسپاولد ، ياه  هظحل  نیا  رد  یسک ، یب  ییاهنت و  بورغ  نیا  رد 

؟ دمآ دهاوخرد  زاورپ  هب  نامراظتنا  نامسآ  رد  تروضح  هدنرپ  یک 

؟ دش دهاوخ  رو  هلعش  تروضح  عمش  یک 

هظحل هک  راهب ، يا  ار  وت  مینک  یم  ادـص  زیگنا ، مغ  یبورغ  مییاـهنت و  ریوک  زیر ، گرب  میزییاـپ و  وت  یب  هک  باـیرد  باـیرد ، ار  اـم 
.دش دهاوخ  ناراب  هفوکش  وت  اب  نامیاه 

میرادن ار  تا  يرود  بات  رگید 

! دش یم  نامروک  توس و  ياه  بش  شخب  ینشور  تروهظ  باتهم  تعاس ، نیمه  شاک 

غارچ تینارون ، روضح  اب  وت  تخاون و  یم  ار  تروهظ  گنز  راظتنا ، تعاس  هظحل ، نیمه  شاک 

! يدش یم  نام  ییاهنت  ياه  هچوک 
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! میدش یم  باریس  میدیشون و  یم  ار  لاصو  دهش  تروضح ، ياراوگ  ماج  زا  شاک 

! اقآ

.تسیربص یب  قرغ  نامروضح  تسیربا ؛ نام  هلصوح  ياوه  وت  یب 

« نامزلا بحاص  ای  انالوم  ای  »

هب تملظ  مطالتم  يایرد  زا  تلادع  یتشک  تروضح  اب  تیرشب ! یجنم  هدزای  راد  ناکس  يا 
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.دش دهاوخ  ینابرهم  یبآ  نام  یگدنز  نامسآ  گنر  دیسر و  دهاوخ  شمارآ  لحاس 

یمرخ هفطاع  مدیراب / وت  دای  هب 

تیمولظم يارب  مدیراب و  وت  دای  هب  .تسکش  راظتنا  من  من  ار  میاه  مشچ  توکس  هرابود  زورما 

.دنز یم  اپ  تسد و  یتیوه ، یب  ینادرگرس و  بالجنم  رد  وت  هب  هک  ییایند 

، دننیب یم  هلولگ  باوخ  بش  ره  هک  ییاه  مشچ  دنوش ، یم  هدیرد  یناملسم  مرج  هب  هک  ییاه  هنیـس  تبرغ  يارب  مدیراب و  وت  دای  هب 
یم میتی  هک  یناکدوک  دـنزیر ، یم  کشا  هک  ینانز  دـنروخ ، یم  یلیـس  هک  ینادرم  دننکـش ، یم  میخژد  ياـپ  شیپ  هک  ییاـهرورغ 

.دنوش

هک ییاه  هرفس  دنسر ، یمن  حبص  هب  تقو  چیه  هک  ییاه  هراتس  دننیب ، یم  اباب  باوخ  هک  یناکرتخد  ییاهنت  يارب  مدیراب و  وت  دای  هب 
.دنوش یمن  زبس  تقو  چیه 

.دنریگ یم  شتآ  یگداتسیا ، مرج  هب  هک  یناتخرد  دنسر و  یمن  نیدرورف  هب  هک  ییاه  ناتسمز 

هّرغ نانیشن  برغم  درک و  یهاوخ  عولط  ییادیش  روش و  قرشم  زا  .يوش  یم  متس  يامرس  زوس  نایاپ  هک  وت  دای  هب  مدیراب ؛ وت  دای  هب 
.دناشن یهاوخ  هایس  كاخ  هب  ناشدیفس  ياه  خاک  رد  ار  رورغ 

.ینک یم  رپ  ار  یلاخ  ياه  هساک  یهد و  یم  وربآ  ار  نانیشن  خوک 

.دنکش یم  تخرک  ياه  تسد  دامجنا 

ییاوشیپ هب  ملاع  تعامج  زامن  نیرتهوکشاب  .دنریگ  یم  تباجا  رطع  رارق ، یب  ياه  هداجس 

.دوش یم  رازگرب  تا  یمشاه  بیجن  ياه  مشچ 

.دلاب یم  دوخ  هب  هبعک 

نامباهتلا ياه  هظحل  ناب  هیاس  وت  ياه  تسد  تبیغ ، يالرازه  هدرپ  سپ  زا  .سدـقم  مارآ ، كاپ ، دوش ؛ یم  نامـسآ  گنرمه  نیمز ،
.دوش یم 

.دید دوش  یم  بش  توکس  رد  ار  تروضح  رون 

.هدیطلغ نوخ  هب  نادرم  هدیتفت ، ياه  تشد  هتخوس ، ياه  قیاقش  یسک  یب  رد  نامسآ ، هب  ور  ياه  تسد  راظتنا  رد 
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.دنابات یگدنز  هب  ار  نامیا  دیشروخ  دوش  یم  وت  اب 

.درک اپ  رب  ناهج  هرامالاراد  رد  ار  هفطاع  طسق و  نامیا و  تموکح  دنارتسگ و  یتسه  يانهپ  هب  ار  تلادع  دوش  یم  وت  اب 

.تشارفا هعیش  گنرنوخ  مان  يادنلب  رب  ار  نیثراولا » مهلعجنف   » مچرپ درک و  دوعص  تزع  یندشان  حتف  ياه  هلق  رب  دوش  یم  وت  اب 

نایرقاب دیمح  / راظتنا نایاپ 

دراب یم  ملد  ياهربا 

تسا نم  ییاهنت  ساکعنا  بورغ ،

.مندوب ياه  هظحل  مجح  نیرت  شوماخ  توکس ،

تسا وت  قارف  ینادنز  مدوجو  هدنرپ 

مناوخ یم  قشع  یقرش  هداج  دادتما  رد  ار  وت 

ار وت  منک  یم  ادص 

ما یگدنز  ياه  هظحل  نیرتزبس  يا 

ینکش یم  ار  بورغ  تندمآ  اب  هک  ینم  ياه  هظحل  نیرت  شوخ  وت ،

.تسا نتفکش  لصف  تساه ، هناورپ  زبس  لصف  تسا ، نتسیز  هرابود  زاغآ  وت  راظتنا  نایاپ 

لگ دیما و  تخرد  ياه  هخاش  رب  دناوخ ، دنهاوخ  اه  هلچلچ  هک  یحبص  رد  تفکش ؛ یهاوخ  وت 

حبص ییانشور  غاب  رد  دیشروخ  درک  دهاوخ 

.یتسه هطقن  نیرترود  زا  ینک ، یم  عولط  وت  یتقو  تفرگ ، دهاوخ  حبص  گنر  بش ،

یمیقم بیبح  / شوپدیفس راوس 

کیدزن حور  کیالم و  ندیسر  هک  رجف  هب  مسق  .تسا  کیدزن  مهد  بش  هاگپ  هک  نامز  هب  مسق 
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.تسا

دعوم مان  بیرغ ، یحبص  شیم  گرگ و  رد  نم  دمآ و  دهاوخ  شوپدیفس  راوس  هک  راظتنا  هب  مسق 

.مونش یم  ار  دوعوم 

یم همزمز  ار  شیرتشگنا  شقن  ناـمز  شناتـسد و  رب  ناـشخرد  يرتشگنا  شود و  رب  هراتـس  زا  ییادر  اـب  دـیآ  یم  شوپدیفـس  راوس 
«! نیملاعلا ماما  ای  کب  ریجتسم  ینا  کتمحرب ، قثاو  ینا   » .دنک

.دنایامنب ناینیمز  هب  ار  دوخ  هریخذ  دنوادخ ، ات  گرزب  زار  نآ  دیآ  یم 

.دنک رورم  ار  یلع  تلادع  باتک  ياه  لصف  ناینیمز ، اب  ات  دنک  یم  عولط 

.دنادرگزاب ناشاه  بل  هب  ار  هدیشچ  ملظ  خلت  معط  رازه  نارازه  هدروخ  سپ  ياهدنخبل  ات 

.متس ررکم  ياه  هقهق  ماحدزا  رد  ار  نامسآ  دایرف  دونش  یمن  نیمز  و 

ام و زا  يدرم  جـع )  ) يدـهم » دـناوخ یم  هتـسویپ  هک  ار  يا  همزمز  دینـش  یهاوخ  ینابـسچب ، ناـمز  ياـه  هچیرد  هب  شوگ  رگا  مارآ 
«. تسا همطاف  دنزرف 

دنزرف يدـهم ، راب ، لوا  ات  ما  هداد  هیکت  نامـسآ  ياه  هار  ناکلپ  نیلوا  رب  ار  مرظتنم  نامـشچ  تساـه  لاـس  اون  نیا  ندینـش  اـب  نم  و 
.دراذگب نم  ناگدید  رب  مدق  همطاف ،

.مریگ یم  نشج  ار  تندمآ  زور  نم 

.هعیش هرابود  دلوت  رد  تخورفا  مهاوخ  یعمش  وت  روهظ  زور 

.دزاسب رون  زا  يرصق  دنیچرب و  نیمز  زا  هناد  هناد  ار  ناماه  کشا  ات  دیآ  یم 

.ما هدرک  امش  راثن  ار  ما  ینابرهم  نم  دنز : دایرف  ات  دیآ  یم 

.دینزم مه  رب  ار  اهرد  ما ، هتسشن  امش  ياه  هرجنپ  باق  رد  نم 

! تّوبن ثاریم  راد  ثاریم  يا  تیالو و  توسک  رد  تلاسر  دادتما  يا  وت  رب  مالس  دوعوم ، يا  وت  رب  مالس 

نادامار نیرسن  /؟ ییآ یم  هدیپس  نیمادک  اب 

159 ص :

هرامش 69 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 217 

http://www.ghaemiyeh.com


! راگدنام هشیمه  رواب  يا  راگدرورپ ، مسجت  نیرتابیز  يا  وت  رب  مالس  ادخ ! تبحم  نیرخآ  يا  وت  رب  مالس 

، خیرات هدروخ  مخز  هرجنح  اب  اونمه  دیشروخ ، هنانگمغ  عولط  اب  هارمه  مهد ، یم  مالس  ار  وت 

! یتسه زاونلد  یقیسوم  اب  ماگمه 

! لاح همه  رد  هشیمه و  متسرف ، یم  دورد  وت  رب 

! نم يالوم 

نم دنک و  یم  سیخ  ار  مدوجو  تشدنهپ  درذگ و  یم  دنت  دنت  از  ناراب  ياهربا  نوچ  نامز ،

.منیشن یم  هراظن  هب  ار  تندماین  یگنتلد ، هرجنپ  تشپ  رد  مرامش و  یم  ار  اه  هیناث  نانچمه 

هبلک نوچ  اه ، هنعط  راوآ  ریز  رد  هک  يدماین  وت  دنتفر و  دـندمآ و  مه  رـس  تشپ  اه  هعمج  ردـق  نآ  دـنچ  ره  ییآ ؛ یم  هک  مناد  یم 
.مدش ناریو  يا  هتسکش  مهرد 

.تسا هدش  هکت  هکت  اه  نابز  مخز  نارابگنس  رد  هک  نیبب  ار  ما  هتسکش  هنییآ 

.دیرگ یم  نوخ  يا  هتسشن  بورغ  رد  طش  نوچ  هک  نیبب  ار  میاه  مشچ 

! تسوت دنخبل  کی  یلجت  اهنت  راهب ، يدوجو و  ملاع  لقث  هطقن  وت  ینم ! هاگ  هیکت  اهنت  هک  نیرتراوتسا ، يا 

! نم يالوم 

؟ ییآ یم  هدیپس  نیمادک  اب  وگب 

؟  منک اهر  نیمز  زا  هطقن  نیمادک  رد  تیوجتسج  هب  ار  اه  لد  رتوبک 

؟ زاجعا اپ  ات  رس  وت  مزاین و  اپ  ارس  نم  هک  تمناوخب ، اعد  نیمادک  زبس  نحلاب 

.خیرات بلق  نیرتروبص  يا 

! دوب وت  یمئاد  هودنا  جنر و  رب  یمهرم  میاه  مشچ  شاک 

! میادزب ار  تا  یناشیپ  تبرغرابغ  زا  یکدنا  دش  یم  شاک 

! زاوآ هرجنح  رازه  اب  میارس  یم  ار  وت  راهب ، نیرتزبس  يا 
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! اقآ منامشچ  يراج  ياه  همشچ  اب  میرگ  یم  ار  وت 

ناج هب  ار  اه  یتخس  همه  وت ، دنخبل  قوش  هب  منک و  یم  یجه  ار  وت  قشع  يابفلا  زور ، هنابش 
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.منک یم  همزمز  ار  راظتنا  دورس  یگنتلد ، هبدن  اب  هنیدآ ، حبص  ره  مرخ و  یم 

.يراذگ یمن  خساپ  یب  ار  ممالس  يونش و  یم  ار  میادص  هک  مناد  یم 

.ینک یمن  غیرد  راز  هروش  نیا  زا  ار  تتمحر  ناراب  هک  مناد  یم 

؟ درک یهاوخ  عولط  رحس  نیمادک  اب  یقرش ! باتفآ  يا 

؟ یهد یم  رس  هّللا »  هیقبانا   » يادن هبعک ، راوج  رد  هعمج  نیمادک  رد 

!؟ ییآ یم  هدیپس  نیمادک  اب 

درف یعیدب  همطاف  / ما یگشیمه  ياه  هلان  زا 

تسوت لایخ  هگ  هیکت  نم  مشچ  نیشن  هاش  »

« وت ياج  دابم  وت  یب  نم  هاش  تساعد  ياج 

.مناهاوخ اتکی  قلاخ  زا  ار  تندمآ  میالوم !

! دورب لد  زا  مغ  ات  ییایب  شاک ! يا 

! زاس تا  یتوکلم  روضح  رد  قرغ  ار  ام  نکشب و  تندمآ  هدنخ  هناتسم  هب  ار  تا  يرود  زیگنا  نزح  توکس  ایب و  میالوم !

وت ياس  کشم  هرط  دهد  یم  هشفنب  بات  »

« وت ياشگلد  هدنخ  درد  یم  هچنغ  هدرپ 

تندـمآ اب  مهاگن  بارطـضا  اـت  اـیب  .راذـگم  یقاـب  تزوسناـج  راـظتنا  رد  ار  تیوک  هتـسخلد  نازاـبکاپ  نیا ، زا  شیب  اـیب و  مدوعوم !
! دبای يدبا  یشمارآ 

زوسم ار  شیوخ  لبلب  نم  میسن  شوخ  لگ  يا  »

« وت ياعد  بش  همه  بش  دنک  یم  قدص  رس  زک 

یب هاگن  تروهظ ، دیـشروخ  ییاشگ  هولج  اب  مینیـشن و  یم  راظتنا  هب  میهد و  یم  هیکت  ارادـم  راوید  رب  تندوبن  تاظحل  رد  میـالوم !
! مینکش یم  ار  بش  ياورپ 

رس دور ز  مسفن  نآ  وت  قشع  بارش  روش  »
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« وت يارس  رد  كاخ  دوش  سوه  رپ  رس  نیاک 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / تهاگن نوویا  ریز 
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نوراب رتچ  تشود  هب  يا  ردنلق  يا  رفاسم ، يا 

نوماه هصق  درم  هکی  دیشروخ ، يالوش  نت  هب  يا 

تهاگن نوویا  ریز  هراد ، هنوخ  ینوبرهم 

تهار هب  مشچ  هدنوم  هداج  یتفر ، هک  يزور  نومه  زا 

تاه یسپاولد  ثراو  هرادن ، هگید  یتقاط 

تامشچ گنتلد  منم  نیا  وت ، سپاولد  منم  نیا 

هداج يور  تاه  مدق  زا  هریگ ، یم  نوج  هتسخ  كاخ 

هداس كاپ و  منبش  ّثم  ییایر  یب  نوراب  ّثم 

هراد هنوخ  شیاپ  ریز  ایرد ، هک  مجوم  نومه  نم 

هراد هنووید  یلد  هک  وت ، هتسخلد  قشاع 

نادامار نیرسن  / لد تولخ 

وت يانبر  يادص  دسر  یم  شوگ  هب  رحس 

وت ياون  زا  هشیمه  ملد  تولخ  تسارپ 

نیببام لاح  هشیمه  نیرتهب ! هشیمه  يا  وت 

وت ياه  لاب  هتسکش  نیمز  رد  دنا  هدنام  هک 

دنک یم  ضغب  هچنغ  وچ  ملد  تعسو  مامت 

وت يارب  اه  بورغ  دهد  رس  هیرگ  زاب  هک 

مدمآ تیوجتسج  هب  یسک  یب  ریوک  نیا  رد 

وت ياپ  ّدر  دوبن  اه  هداج  نایم  یلو 

دوش یم  باذم  نیمز  رحس  تا  هنیس  زوس  ز 
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وت ياه  هلعش  مره  نامسآ ز  شتآ  هتفرگ 

مشک یم  راظتنا  تساه  لاس  يا و  هتفر  وت 
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وت ياج  هناخ  قاور  رد  تسا  یلاخ  ردقچ 

منتفر ياپ  تسه  هن  مندنام  بات  هدنام  هن 

وت يالتبم  هشیمه  نیا  هب  رظن  ینک  یمن 

تلد هتزا  نک  اعد  ناگتسکش  لد  يارب 

وت ياعد  ره  هشیمه  دوش  یم  باجتسم  هک 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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